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Jedno z najpiękniejszych miejskich kąpielisk naturalnych w Polsce, rzeszowska Żwirownia. Od niedawna dobrze zagospodarowana, oblegana tłumnie we wszystkie upalne
dni. Fot. A. Baranowski.

RZESZÓW TURYSTYCZNY

Rzeszów w przeszłości był
miastem, z którego najwięcej
kpiono. Wymiennie można było
tuż po wojnie powiedzieć „coś
pan z Rzeszowa”, lub „coś pan
z Kłaja” i ludzie już się śmiali.
Rzeszów leżał za opłotkami
Rzeczpospolitej i nie wydarzyły
się tu np. jakieś krwawe bitwy.
Rzeszów jest przykładem miasta
ciągle aspirującego, budującego
się. Nie ma w nim polskiej martyrologii, wynikającej z przegranych powstań. Dlatego nie należy
się dziwić, że w rankingu za
Rzeszowem znalazły się: Poznań,
Szczecin, Zakopane, Bydgoszcz,
Lublin. Rzeszów był do niedawna miastem szarych kamienic,
bezrobocia. W ciągu ostatnich
kilkunastu lat, z brzydkiego
kaczątka wśród polskich miast
wojewódzkich, zmienił się w
jedno z najbardziej dynamicznie
rozwijających się miast w Polsce.
W ubiegłym roku urzędnicy
zamówili raport z badań diagnostycznych dotyczących rozwoju
turystyki w Rzeszowie, który
jest dokumentem potrzebnym do
przygotowania strategii rozwoju
turystyki dla miasta Rzeszowa.
Strategia powstaje we Wrocławiu,
ma być gotowa w drugiej połowie
roku.

W raporcie, przygotowanym
przez agencję Fast Solutions z
Rzeszowa, stoi czarno na białym,
że liczba turystów zagranicznych,
korzystających z noclegów na
terenie Rzeszowa, w porównaniu
z 2011 r. w 2013 wzrosła aż o 61
proc. – z ponad 24 tys. w 2011
r. do blisko 40 tys. w 2013 r. Do
Rzeszowa najwięcej turystów
przyjeżdża z Ukrainy (blisko
12 tys. osób w 2013 r.), Niemiec
(ponad 4,5 tys. osób w 2013 r.)
oraz Stanów Zjednoczonych
Ameryki (ponad 3,5 tys. osób w
2013 r.).
Co więc stało się takiego w
Rzeszowie, że turyści przyjeżdżają tu chętniej i wyjeżdżają z bardzo dobrymi opiniami na temat
miasta? Ciągle myśli się o turystyce przez pryzmat zabytków
i atrakcji turystycznych, tymczasem turysta dziś nie wybiera
miejsca tylko dla zabytków czy
wyjątkowych krajobrazów. Duży
procent turystów przyjeżdża do
Rzeszowa z powodów biznesowych i handlowych. Do firm
zlokalizowanych w Rzeszowie
przyjeżdżają biznesmeni z Niemiec i USA. Ale bardzo ważnymi
dla miasta turystami są także
goście zza wschodniej granicy,
którzy przyjeżdżają tu na zakupy.

Ten turysta jest dla miasta niezmiernie korzystny, bo napędza
handel. Niedocenianym wciąż
aspektem turystyki jest turystyka
pielgrzymkowa (mamy sanktuarium, które przyciąga wiernych)
oraz turystyka związana ze sportem – ludzie przyjeżdżają na ligę
żużlową i siatkówkę.
Rzeszów dysponuje dynamicznie rozwijającą się bazą hotelarską i gastronomiczną, oferującą
różne rodzaje kuchni, co jest
szczególnie doceniane przez
turystów. Autorzy raportu, jakim
już dysponuje miasto, także
wskazują rozwój bazy noclegowej,
głównie pod kątem klienta biznesowego, jako atut Rzeszowa. Jest
coraz więcej hoteli, prawie każdy
dysponuje salami konferencyjnymi. W ciągu ostatnich trzech lat
wzrosła też liczba hoteli o wysokim standardzie obsługi klienta.
Turyści biznesowi stanowią blisko połowę wszystkich korzystających z bazy noclegowej miasta.
Pozostałe kategorie turystów nie
przekraczają 10 proc. To turyści,
którzy przybywają do Rzeszowa
w celach wypoczynkowych (9,4
proc.) oraz kongresowo-konferencyjnych (9,1 proc.), czyli również związanych ze sferą biznesu.
Ale te pobyty w Rzeszowie są

bardzo krótkie, dlatego niewielka liczba zabytków i atrakcji nie
przeszkadza turystom, a wrażenia ograniczają się do pobieżnej
oceny czystości i zieleni, która
zawsze wypada pozytywnie. W
2011 r. turyści zagraniczni pozostawali tu średnio na 1,7 doby, a
w 2013 r. już tylko 1,4 doby. Polscy turyści pozostawali w 2013 r.
w rzeszowskich hotelach średnio
na 1,5 doby.
W ocenie autorów raportu na
korzyść miasta w oczach tury-

stów działa niewątpliwie bliskość
granicy oraz innych atrakcji
województwa (Bieszczadów, Łańcuta, Przemyśla), komunikacja:
autostrada A4 i Port Lotniczy
Rzeszów-Jasionka. Na pozytywną
opinię o mieście wpływa także
fakt, że Rzeszów na tle innych
miast postrzegany jest jako miejsce wyjątkowo czyste, zadbane
i bezpieczne. Rozwój turystyki
biznesowej stymuluje działalność
Doliny Lotniczej.
Zdzisław Daraż

Jedna z turystycznych atrakcji, okrągła kładka.
Fot. A. Baranowski.
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Z okazji rocznicy sierpnia
wa r to pr z y pom n ieć ha sła
ówczesnych bardów wolności:
„Polska będzie drugą Japonią”,
„Zamiast liści wisieć będą
komuniści”, „Jak na nas zagłosujecie bułkę z szynką jeść
będziecie”. Budowany w Polsce
za amerykańskie dolary kapitalizm nie przyniósł powszechnego szczęścia i dobrobytu.
Bogaci stali się jeszcze bardziej
bogaci, a biedni bardziej biedniejsi.
Z opublikowanych na portalu: http://m.interia.pl/biznes/news,2130210,2156 danych
wynika, że obecnie w Polsce
za materialną granicę ubóstwa
Zdzisław Daraż
uznaje się sytuację, gdy jedna
osoba musi utrzymać się za mniej
niż 1078 zł netto. Dla porównania, w Irlandii próg ten ustawiono na
poziomie 3997 zł, w Danii 5635 zł, a w Luksemburgu nawet na 6977
zł. Brak pieniędzy i perspektyw, uderzając w dorosłych, pośrednio
dociera do najmłodszych. W potocznym rozumieniu termin bieda
oznacza brak lub niedostatek. Tak jednak nie jest. A przynajmniej
nie do końca. Bieda to nie tylko głód. To również brak perspektyw
dla rodziców i niska samoocena ich dzieci.

KOMENTARZE

POLSKA NIE ZOSTAŁA
DRUGĄ JAPONIĄ

Z Raportu GUS, nazwanego dumnie ekonomicznym, który skandalicznie nie tylko nie odpowiada stosowanym w cywilizowanym
świecie metodom i instrumentom badawczym (których możemy się
tylko domyślać, ponieważ nie zostały nawet nazwane, jak i źródła,
w oparciu o jakie zostały przeprowadzone), ale także obraża rozum
przeciętnie rozwiniętego, dorosłego człowieka po przebrnięciu przez
eufemizmy typu „choć sytuacja materialna gospodarstw domowych
się poprawia, wciąż wielu Polaków żyje w ubóstwie…” Ciekawe w
oparciu o jakie dane i komu się poprawia? Zwłaszcza po dodatkowym
rozcieńczeniu prostego słowa „bieda” w mętnej wodzie nowomowy
ustawodawcy pojęciami w rodzaju: ubóstwo skrajne, ubóstwo relatywne, ustawowa granica ubóstwa.

INTERESUJĄCE

W GIMNAZJACH DOBRZE

Nowa siedziba Asseco Poland.
Dyrektor gimnazjalnej dziewiątki, Marian Pietryka.
Uczniowie gimnazjów odebrali 19 czerwca wyniki
egzaminów przeprowadzonych w kwietniu. Składały się
one z pięciu części, niczym dawna mała matura. Dosyć
ciekawe są wyniki uzyskane przez rzeszowskie gimnazja. Na pierwszych dwóch miejscach bez zmian. Bezkonkurencyjne okazało się znowu Gimnazjum nr 9 przy
ul. Orzeszkowej, które tym razem zdecydowanie uciekło
pozostalym. Uczniowie w każdej części uzyskali wyniki
powyżej 70 pkt na 100 możliwych. Świetnie wypadły egzaminy z języków obcych. Niemiecki na obu poziomach
maksymalny – 100, angielski 89,7 na podstawowym i 78,6
na rozszerzonym. Najsłabiej przyrodnicze, bo 71,5 , ale to
i tak najlepszy wynik w mieście. Na drugim miejscu uplasowało się Gimnazjum nr 1, głównie dzięki wysokim wynikom z języka polskiego, angielskiego i przedmiotów humanistycznych. Godne odnotowania jest także uzyskanie
drugiego wyniku w mieście z matematyki i przedmiotów
przyrodniczych przez Gimnazjum nr 14 z Przybyszówki.
Jak to kształtowało się w kraju? Średnia ogólnopolska
to: 62 pkt z języka polskiego, 48 z matematyki, 64 z historii
i wiedzy o społeczeństwie, 50 z przedmiotów przyrodniczych, 67 z podstawowego z języków obcych i 48 z rozszerzonego. Województwo podkarpackie uplasowało się
także powyżej średniej krajowej.

OŚRODEK OTWARTY

wdzięczności. Absolwenci tego wydziału, a jest ich już
10,5 tys., stanowili w początkowym okresie działalności
Asseco podstawowy trzon załogi, praktycznie 80 proc. zatrudnionych. Pracownicy firmy prowadzą w tym labolatorium zajęcia z przedmiotu – systemy informatyczne klasy
enterprise, czyli technologicznej górnej półki. Wszystko
po to, aby po studiach uniknąć wielomiesięcznego wdrażania do pracy nad różnymi rozwiązaniami. W zajęciach
mogą brać udział najlepsi studenci studiów magisterskich
drugiego stopnia ze wszystkich specjalności informatycznych.

W UNII NIERÓWNO
Ostatnio opublikowana została lista najuboższych
regionów Unii Europejskiej. Znalazło się tu pięć województw z Polski, głównie tak zwanej ściany wschodniej:
świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie,
podlaskie i lubuskie. Mają do towarzystwa: wyspę Majotta, zamorski departament Francji, położony na Oceanie
Indyjskim między Mozambikiem a Madagaskarem, 4 regiony węgierskie, 5 bułgarskich i 5 rumuńskich. Te polskie
są i tak najbogatsze w zestawieniu z pozostałymi, spośród
których najgorzej jest na wyspie Majotta. W najbiedniejszych częściach Polski dochód na osobę kształtuje się na
poziomie 48 procent średniej unijnej. W żaden sposób nie
można tych wyników przykładać do rzeszowskich realiów,
gdzie dochody są zdecydowanie na jednym z najwyższych
poziomów w kraju.

MSZALNE Z PRZEWORSKA

Ośrodek otwiera Janina Filipek, skarbnik miasta.
W głębi Barbara Oleksińska. Fot. A. Baranowski.

Możemy wyłowić z tego bełkotu, że ponad 6 mln ludności polskiej
wegetuje, egzystując w wyniszczających warunkach, doprowadzających
ich do śmierci na skutek niedożywienia, chorób, braku środków na
leczenie i urągających godności ludzkiej warunkach lokalowych i
higienicznych! Oznacza to, że w 2014 r. w gospodarstwach domowych
o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej minimum egzystencji) żyło ok. 2,8 mln osób. Zresztą sam „raport” stwierdza, że „liczba osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa,
czyli poniżej progu interwencji socjalnej, szacuje się na ok. 4,6 mln”.
Pięć milionów nędzarzy niekwalifikujących się do pomocy z opieki
socjalnej! Wystarczy, że dochód przekracza tę kwotę nawet o 1 zł! A
jak rzeczywista sytuacja wygląda naprawdę? Znacznie gorzej! Trzeba
z całą mocą podkreślić, że wiele rodzin nie przyznaje się do swojej
nędzy w obawie przed zabraniem im dzieci przez „opiekę społeczną”, że wypłacany co miesiąc, tzw. stały zasiłek socjalny dla osób
niepełnosprawnych, wynosi 456 zł, ale już na drugą dorosłą osobę
niepełnosprawną w rodzinie wynosi 228 zł, że z tego zasiłku, co woła
o pomstę do nieba, potrącany jest dodatek mieszkaniowy przyznawany zgodnie z kryteriami dochodowymi, gdyż wtedy – traktowany
jako dochód – powoduje przekroczenie kryterium uprawniającego do
przyznania zasiłku i obniżenie zasiłku socjalnego!
W ten sposób osoby uprawnione chociaż do tej symbolicznej jałmużny z opieki społecznej, niepozwalającej w ogóle na przeżycie, są
w rzeczywistości jej pozbawione! Nie mają na czynsz, żeby uniknąć
przynajmniej przez jakiś czas eksmisji z mieszkania do baraków.

Po stracie brata Sławomira
łączymy się w smutku z naszym kolegą
redakcyjnym i przyjacielem

Bogusławem Kotulą
Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa
Zespół redakcyjny
Echa Rzeszowa

Rzeszowskie Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”
18 czerwca doprowadziło po długich staraniach i zabiegach, do otwarcia odpowiednio przystosowanego Dziennego Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy „Integra”.
Ośrodek powstał przy ul. Potockiego 1 w osiedlu Załęże.

ASSECO OBDAROWUJE
Wydziałowi Elektrycznemu i Informatyki Politechniki
Rzeszowskiej stuknęła pięćdziesiątka. W nietuzinkowy i
atrakcyjny dla uczelni sposób jubileusz ten uczciła jedna
z największych firm informatycznych w Europie, Asseco
Poland. Zafundowała wydziałowi pełne, super nowoczesne labolatorium, wyposażone w kilkanaście mocnych
komputerów, wysokowydajny serwer i extra oprogramowanie do całości.
Nieprzypadkowa jest ta hojność, lecz swoisty wyraz

Dotychczas polscy kapłani w czasie mszy zamieniali w
krew Chrystusa jedynie wino z importu, głównie z: Niemiec, Austrii, Węgier a nawet USA. Musi ono odpowiadać
rygorystycznym wymogom, zawartym w Ewangelii według św. Łukasza, czyli zostać wytworzone z owocu winnego w sposób naturalny i czysty. Zatem wykluczone są
wszelkie dodatki i ulepszacze. Dariusz Rosół z Przeworska, po uzyskaniu świadectwa moralności od proboszcza,
zaprzysiężeniu przez abp Józefa Michalika, uzyskał poświadczony metropolitalną pieczęcią dekret, upoważniający go do produkcji wina mszalnego. Teraz jego wino
może być atrakcją każdej mszy, nie tylko w Polsce. Ciekaw
jestem, czy smakuje tak samo jak to, które podpijałem
proboszczom z Gorzyc i Gniewczyny podczas swojej posługi ministranckiej. Ale w wolnej sprzedaży u Dariusza
Rosoła nie będzie. Szkoda!
Rom

Z ŻYCIA TPRz
NOWY PRZEWODNIK

71. ROCZNICA

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa zwrócił się
do Tadeusza Ferenca, prezydenta miasta Rzeszowa, z
prośbą o wznowienie, ale rozszerzonego i zaktualizowanego przewodnika – mapy po naszym mieście. TPRz
wydało tego rodzaju mapkę przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta w 2002 r. Rozszerzenie obszaru miasta
oraz szereg nowych, ciekawych inwestycji, jak: okrągła
kładka, fontanna multimedialna, nowe obiekty Politechniki i Uniwersytetu Rzeszowskiego, budowany most
im. T. Mazowieckiego, pomniki Sybiraka i Pakosławica
wymagają uwzględnienia w nowym wydawnictwie.
Byłoby dobrze, by nowa mapa-przewodnik uwzględniła również obiekty znajdujące się tuż poza granicami
miasta, ale ważne dla niego: lotnisko w Jasionce, strefy
ekonomiczne, autostradę i łączniki do niej, fragment S19.
Prezydent uznał potrzebę takiego wydawnictwa i
zlecił je do realizacji.

Trwają przygotowania do uroczystych obchodów 71.
rocznicy powołania w Rzeszowie Wojewódzkiej Rady
Narodowej, przez co Rzeszów stał się siedzibą władz
wojewódzkich. Zarząd TPRz zwołuje uroczyste Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na 18 sierpnia 2015 r.
na godz. 11.00, w sali posiedzeń rzeszowskiego ratusza,
gdzie wszystko to się zaczęło.

ZAPRASZAMY
Członkowie zarządu i redakcji Echa Rzeszowa pełnią
dyżury w swojej siedzbie przy ul. Słonecznej 2, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00
do 12.00. Można wówczas także wypełnić deklarację
przystąpienia do Towarzystwa.
JK

Miasto
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NAJWIĘKSZA SZKOLNA
HALA SPORTOWA

Nieczęsto zdarza się stuprocentowa celność podejmowanej inwestycji
tak, jak miało to miejsce ze szkolną
halą sportową przy ul. Hetmańskiej.
Nasza redakcja i radni, członkowie
TPRz, gorąco popierali budowę.
Wychowankowie tej szkoły zdobyli dwa złote medale mistrzostw
Polski i jeden srebrny – to tegoroczny
dorobek rzeszowskiego AKS-u, czyli
siatkarskiego zaplecza Asseco Resovii. Młodzi siatkarze zdominowali
rozgrywki w kraju, idąc w ślady starszych kolegów. Rzadko się zdarza, by
jeden klub tak zdominował wszystkie
cykle rozgrywkowe. – Dla naszej
szkoły tegoroczne osiągnięcia są wielkim sukcesem i ogromnym powodem
do dumy – mówi z kolei Wojciech
Wilk, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie,
gdzie w klasach sportowych uczą się
mistrzowie i wicemistrzowie Polski.
– Sukcesy są efektem ciężkiej pracy
uczniów i trenerów, ale również całego
systemu szkolenia, który rozpoczyna
się już od najmłodszych lat. To systematyczna praca i zaangażowanie
młodzieży, trenerów, rodziców oraz
szkoły. Wszystko zostało tak zorganizowane, aby ta pasja sportowa, którą
ci młodzi ludzie posiadają, rozwijała
się równolegle z nauką – dodaje
dyrektor.
Przy V Liceum Ogólnokształcącym w R zeszowie kończy się
budowa największej szkolnej hali
sportowej w województwie podkarpackim. Zakończenie planowane
jest na rozpoczęcie roku szkolnego
2015/2016. Powierzchnia zabudowy
hali sportowej wynosi 2 961,78 m kw.,
powierzchnia zabudowy przewiązki –
215 m kw., powierzchnia użytkowa
hali sportowej – 4101 m kw.
Rea lizowany budy nek pełnić
będzie funkcję hali sportowej z salami lekcyjnymi przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Rzeszowie
(Szkoła Mistrzostwa Sportowego).
Zaprojektowany budynek jest obiektem wolno stojącym, trójkondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej z żelbetowymi
elementami wzmacniającymi. Bryła
budynku zwarta. Dach nad częścią główną łukowy. Realizowany
budynek hali sportowej połączony
jest z istniejącą salą gimnastyczną
jednokondygnacyjną przewiązką o
konstrukcji murowanej.
Obiekt posiada wejście główne,
zlokalizowane w przewiązce łączącej
go z istniejącą salą gimnastyczną.
Komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami zapewniają
trzy klatki schodowe ulokowane

po stronie zachodniej budynku.
Skrajna klatka schodowa (od strony
przewiązki) zostanie wyposażona
w schodołaz, umożliwiający dostęp
osób niepełnosprawnych na widownię zlokalizowaną na I piętrze.
Na parterze zaprojektowano salę
sportową dostępną z głównego korytarza poprzez trzy niezależne wejścia.
Sala ta może służyć do jednoczesnego
prowadzenia zajęć z trzema klasami.
W sali znajdują się dwa boiska treningowe do koszykówki, siatkówki.
Dodatkowo w centralnej części mieści się główne boisko do siatkówki
oraz do koszykówki i piłki ręcznej.
Sala sportowa posiadać będzie dwa
wyjścia ewakuacyjne, prowadzące
bezpośrednio na zewnątrz.
W bezpośrednim sąsiedztwie
sali sportowej ulokowano zespół
pomieszczeń, w skład którego wchodzą magazyny sprzętu i kabina
komentatorska, dostępne bezpośrednio z sali. Pozostałą część parteru
zajmują trzy węzły sanitarne (damski
i męskie), dwa pokoje sędziowskie z
wydzielonymi sanitariatami, trzema
WC, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych i jeden ogólnodostępny,
pokój nauczycielski z wydzielonym
sanitariatem oraz pomieszczenia
gospodarcze i techniczne. Wszystkie pomieszczenia dostępne są z
wewnętrznego korytarza łączącego
halę sportową z istniejącą szkołą.
Na I piętrze zaprojektowano trzy
sale lekcyjne, salę fitness i aerobicu,
z węzłem szatniowo-sanitarnym, WC
dla niepełnosprawnych oraz WC
damski i męski. Przy korytarzu znajdują się trybuny stałe przeznaczone
dla 345 widzów.
Układ funkcjonalny drugiego
piętra jest zbliżony do układu piętra
pierwszego. Na II piętrze znajdują się
trzy sale lekcyjne, siłownia z węzłem
szatniowo-sanitarnym, WC dla osób
niepełnosprawnych oraz WC damski
i męski.
Na zakończenie ważna informacja.
Wychowankowie AKS-u Rzeszów
mistrzami Europy! Jakub Ziobrowski, Mateusz Masłowski i Łukasz
Kozub razem z reprezentacją Polski
zdobyli w tym roku mistrzostwo
Europy kadetów. Wszyscy trzej są
wychowankami AKS-u Rzeszów i
absolwentami Gimnazjum Sportowego w Rzeszowie. Łukasz Kozub
w obecnym sezonie jest w szerokiej
kadrze Asseco Resovii i miał okazję
pojawić się nawet w meczowym składzie rzeszowian, zastępując Fabiana
Drzyzgę. Reprezentuje nasz klub w
rozgrywkach Młodej Ligi.
Zdzisław Daraż
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CO TAM PANIE W RADZIE

SPRAWIEDLIWOŚĆ

TYLKO W ENCYKLOPEDII

W ostatnich latach radziecka opozycja musi przeżywać prawdziwie męki tantalowe przed każdą sesją
rozgrzeszającą prezydenta z realizacji budżetu za
miniony rok, co wiąże się także z głosowaniem uchwały o udzieleniu mu absolutorium. Wcale nie wynika to
z przesadnej delikatności emocjonalnej żon i mężów
prawych tudzież sprawiedliwych. Takie rozumowanie
graniczyłoby z logiczną fanaberią. Chodzi mi o to, że
czymś prezydentowi opozycyjnie przyrżnąć muszą,
bo ich wielki pryncypał mógłby się zeźliź okrutnie i
wywalić w przyszłości z wszelkich list kandydatów do
czegokolwiek oraz na cokolwiek. I to rodzi od razu
problem. Jak u Sztaudyngera – Dwaj starcy naszli
Zuzannę w kąpieli / chcieli ją nastraszyć, ale czym
nie mieli. Ot co!
Podczas czerwcowej sesji wpierw prezydent Tadeusz
Ferenc, wraz ze skarbniczką Janiną Filipek, pochwalili
się budżetowymi sukcesami, uznawanymi nie tylko
w Polsce, zaś zastępca prezydenta sprawozdał stan
mienia komunalnego, a przewodniczący komisji rewizyjnej, Wiesław Buż, podobnie jak badacze finansowi i
Regionalna Izba Obrachunkowa, nie znalazł najmniejszego powodu do wytykania czegokolwiek władzy
magistrackiej w kwestiach budżetowych oraz finansowych za rok ubiegły, a wręcz przeciwnie. Wyłącznie
uznanie! Teraz musiało stać się to, co najpiękniejsze.
Prezentacja efektów intelektualnych tortur opozycji.
Wpierw wiceprzewodniczący, Waldemar Szumny,
wyspecyfikował pozorne niedomagania budżetowe,
te zawarte w sprawozdaniach, uznając je za poważne
oskarżenia. Widocznie jednak uprzednio ździebłko
przysnął sesyjnie, bo wszystkie zostały racjonalnie
objaśnione w wystąpieniach prezydenta i skarbnika,
jako zjawiska zupełnie normalne, w niczym nieumniejszające pozytywnych relacji finansowych. Ale jednak
wiceprzewodniczący przynajmniej logicznie starał się,
jak tylko mógł. A że tylko tyle z tego wyszło? Trudno!
Prawdziwego natomiast czadu, jak należało spodziewać się, dał wódz pisowskich rajców, przesadnie wielki
duchem i ambicją Marcin z Lubczy koło Ryglic. Wykazał się przy tym elementarnymi brakami polemicznej
kindersztuby. Jak on przebrnął edukacyjne szczeble,
skoro w najgłupszej szkole uczą, że dyskusja polega
na wygłaszaniu przez uczestników po kolei swoich
kwestii, bez jakiegokolwiek wtrącania się do wypowiedzi innych, to już jego słodka tajemnica. Dopiero
przewodniczący, Andrzej Dec, musiał ingerować, gdy
maniakalnie usiłował wpadać w słowo prezydentowi,
w dodatku nie słuchając zupełnie tego, co prezydent
mówił. Ponadto człowiek kulturalny i obyty winien
znać podstawowe kanony poprawnej i płynnej wypowiedzi, jeśli chce publicznie zabierać głos i ma ambicje
polityczne. Zresztą posiada w swoim radzieckim klubie
radnego, Roberta Kultysa, który te kanony znakomicie posiadł. W dodatku, w odróżnieniu od Marcina z
Lubczy koło Ryglic, on jeszcze wie, co mówi, chociaż
nie we wszystkim należy zgadzać się z nim. Zatem
korepetycje miałby gratis, jak w rodzinie! Brakuje
tylko szczerych chęci, a może jedynie uświadomienia
sobie tak sporych niedomogów i pilnej konieczności
doedukowania?
Cóż takiego ów miał do powiedzenia? Z twarzą
niezmąconą wysiłkiem intelektualnym rąbnął, między
innymi, takim fragmentem: Nie jest eee tak eee dobrze
eee. Potrzebny eee jest samokrytycyzm eee. Nie jest tak
yyy, że szklanka eee jest do połowy eee pełna eee. Ona

Tadeusz Ferenc
eee jest także eee do połowy eee pusta. Było jeszcze
w tym stylu coś o najwyższym niepokoju z powodu
zadłużenia i obawie o kondycję ekonomiczną spółek
miejskich. Wszyscy zagraniczni i krajowi specjaliści,
badacze ekonomiczni i znawcy samorządowych zawiłości wyrażają najwyższe uznanie dla miasta i jego
prezydenta, a samorządowy czeladnik dyletancko to
olewa, bo on wie lepiej, chociaż nie wie co. Przecież
to jest zwykła megalomania i demagodia czystej wody!
A ta szklanka, jak zauważył Konrad Fijołek, nie jest
ani do połowy pełna, ani do połowy pusta. Ona jest
zapełniona. Ale Marcin z Lubczy koło Ryglic jakoś tego
nie zauważył. Widocznie wzrok działa mu selektywnie,
albo wymaga pilnego ratunku okulistycznego. Okazało
się także, iż jego troska o kondycję spółek miejskich
jest wydumana i zbędna, ponieważ mają się one znakomicie, sporo inwestują i generują zyski. Nawet tak
trudna spółka miejska, jak MPK.
Pozostali, zabierający głos, jak chociażby: Jolanta
Kaźmierczak, Stanisław Ząbek, Konrad Fijołek nie
mieli wątpliwości, a jedynie uznanie za znakomitą
realizację budżetu i znamienity, budzący podziw
postronnych rozwój naszego grodu. Byłem ciekaw, jak
zagłosują prawi i sprawiedliwi? Przede wszystkim, czy
z poczuciem prawa i sprawiedliwie? Czasem w kwestiach budżetowych i absolutoryjnych wstrzymywali
się rezolutnie od głosu. Tym razem zaś jednomyślnie
i zdecydowanie zagłosowali przeciw przyjęciu sprawozdania z realizacji budżetu i przeciw udzieleniu
prezydentowi absolutorium, pomimo że nie znaleźli
nawet dziury w całym. Sprawiedliwość zatem, według
nich, jest tylko w nazwie ich partii i w encyklopedii
pod literą S. Zagłosowali przeciw prezydentowi, który
akurat został uznany za najlepszego prezydenta w Polsce w minionym ćwierćwieczu. To coś w rodzaju tytułu
Primus Inter Pares wśród 108 polskich prezydentów.
Parę innych prestiżowych nagród także na miasto i
Tadeusza Ferenca ostatnio spadło. Ale światłość Ducha
Świętego na owych prawoskrętnych rajców nijak nie
chciała spłynąć. Gratuluję prezydentowi, a Duchowi
Świętemu współczuję. Ale niechaj Duch Święty próbuje, kto wie?
Roman Małek

RESMLECZ DZISIAJ

Rozmowa z inż. Antonim
Kogutem, dyrektorem Oddziału
Resmlecz w Trzebownisku Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem
- Panie Dyrektorze, w 2003 r.
rozmawiałem z Panem jako Prezesem Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej „RESMLECZ” w Trzebownisku a dzisiaj mam przyjemność z
Dyrektorem Oddziału Resmlecz w
Trzebownisku Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA. Co się stało?
- Trzy lata temu połączyliśmy
się ze Spółdzielnią Mleczarską
MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem i jesteśmy jej Oddziałem.
MLEKOVITA jest największą
Spółdzielnią Mleczarską w Polsce.
Ma 15 Zakładów Produkcyjnych i
25 Hurtowni.
- Co było tego powodem?
- Główną przyczyną były pogłębiające się trudności, spowodowane tym, że nasza Spółdzielnia
generowała coraz większe straty.
Powodem powstania strat był
wzrost kosztów skupu mleka,
duże zatrudnienie a także koszty
związane z modernizacją Zakładu.

Gdyby czekano do dziś groziłaby nam upadłość. Szukano więc
partnera. Najlepszym była MLEKOVITA.
- I jak wyszło?
- Wyszło korzystnie. W okresie trzech lat przerób w naszym
Zakładzie wzrósł trzykrotnie.
Robimy te same asortymenty co
dawniej, ale nastąpił wzrost produkcji mleka w proszku, mleka
spożywczego, masła, twarogu.
Obecnie 40 % surowca kupujemy
w naszym Województwie a pozostałą ilość ściągamy z Oddziałów
MLEKOVITY i innych Spółdzielni
Mleczarskich. Na inwestycje w
Trzebownisku wydajemy co roku
około 10 mln zł. Wybudowaliśmy nową Hurtownię i magazyny chłodnicze, zmodernizowano
oczyszczalnię ścieków, modernizujemy park maszynowy i pakowaczki do produktów.
Ważne jest to, że pracownicy
nie stracili pracy, Zakład jest coraz
bardziej nowoczesny, poprawiła
się jego kondycja finansowa, dzięki czemu producenci otrzymują
systematycznie zapłaty za swój

surowiec. Zakład wreszcie generuje
zyski. Rozszerzyliśmy rynki zbytu
dla swoich produktów. Otrzymaliśmy certyfikaty, dopuszczające
do rynków europejskich i pozaeuropejskich. Także certyfikaty
ekologiczne. Mamy filialny Zakład
w Tomaszowie Lubelskim.
- A są jakieś trudności?
Niestety, te są także. Pojawiły
się ostatnio. Nastąpiło bowiem
tąpnięcie w branży mleczarskiej.
Pogorszyła się sytuacja na rynku,
spadła cena skupu mleka o prawie
40 %. Do tego doszło embargo
rosyjskie. Duże sieci handlowe
wymuszają od nas obniżki cen, co
odbija się na producencie, ale nie
przekłada na klienta, ponieważ w
Polsce brakuje ustawy regulującej
wysokość marży, jaką mogą pobierać sprzedawcy. Z uwagi na niskie
spożycie mleka, Polska zmuszona
jest wyeksportować 20 – 30 %
swoich produktów mleczarskich.
Aktualnie szukamy nowych rynków zbytu, które owszem zdobywamy, ale towary są sprzedawane
po niższych cenach. W wyniku
tych wszystkich czynników pro-

Dyrektor Antoni Kogut
gnoza nie jest korzystna.
- Jak w tym wszystkim radzi
sobie Oddział w Trzebownisku?
- Radzi sobie dobrze. Pracuje na
trzy zmiany. Trzykrotnie wzrosła
ilość przerabianego surowca. Nasze
produkty zdobywają nowe rynki.
W planach mamy dalsze unowocześnianie produkcji, nowe inwestycje, w tym budowę proszkowni
mleka, zakup maszyn do produkcji
twarogów, wreszcie budowę nowej
kotłowni gazowej.
- A jak czuje się Pan Dyrektor?
- Na szczęście dopisuje mi
zdrowie, czuję się dobrze, lubię
nowe w yzwania. Cieszą mnie
sukcesy, nawet te drobne, a przede
wszystkim to, że wokół są ludzie

zadowoleni, zarówno pracownicy
jak i producenci współpracujący z
nami. Szefowie w centrali nie mają
powodów do narzekań na nas.
Prywatnie zaś zostałem dziadkiem,
co daje mi dodatkową satysfakcję i
siły do działania.
Nie zmniejszam swojej aktywności w Spółdzielczości i na niwie
społecznej. Ten zestaw podziękowań, dyplomów i innych trofeów,
jakie widać w tym gabinecie,
dowodzi, że nasz Oddział i ja nadal
wspieramy piękne akcje, pomagające ludziom potrzebującym.
- Dziękuję za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów firmie oraz
Panu.
Józef Kanik
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DOROTA KWOKA

MOIM ZDANIEM

POETKA, RECYTATORKA, MALARKA,
ANIMATORKA KULTURY
Jest mieszkanką Rzeszowa. Pochodzi z pobliskiego
Chmielnika. Tam też ukończyła edukację na poziomie
podstawowym. Kontynuowała ją w Liceum Ogólnokształcącym w Tyczynie. Od 1986
roku pracuje w Administracji Osiedla „Baranówka”
Rzeszowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, obecnie na
stanowisku – starszy inspektor ds. ogólnych i organizacyjno-samorządowych.
Zajmuje się poezją a także
malarstwem. Zafascynowana
jest teatrem jako sztuką kulturowych wartości w życiu
wrażliwych ludzi.
Wydała kilka tomików
poetyckich, m. in.: „Otwieranie róży”, „Jestem”, „Na
skrzydłach wiatru” (2008),
„Za progiem” (2010), „Zamknięte w kufrze” (2011),
„Wo d o s p a d e m” (2 013).
Wspólnie z Jadwigą Kupiszewską i Adamem Jańcem
wydała książkę „Jestem rzeką”
(2009). Jest współautorką książki
prozatorsko-poetyckiej Bogusława
Kotuli, zatytułowanej „Zobaczyć
Rzeszów i…”. Wykonała oprawę
graficzną do książek, między innymi Bogusława Kotuli, Jerzego
Dyni, Józefa Kanika. Wraz ze
Stachem Ożogiem nagrała ponad
60 płyt CD z poezją własną oraz
zaprzyjaźnionych poetów. Jest
dziennikarzem współpracującym z
czasopismami: Nasz Dom Rzeszów,
Echo Rzeszowa, Kurier Błażowski,
Głos Tyczyna, Budowlani.
Czynnie uczestniczy w zdarzeniach artystycznych na terenie
całego Podkarpacia, zarówno jako
recytator, jak i członek komisji
w konkursach poetyckich i plastycznych. Pierwsze jej spotkanie
poetyckie w 2008 roku odbyło
się w Osiedlowym Domu Kultury
„Karton” Rzeszowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na Osiedlu „Baranówka”, która to placówka była
również wydawcą jej pierwszych
wyobraźni poetyckich, gdyż prowadzi Społeczną Oficynę Wydawniczą
„KARTON”. W tej też placówce
najczęściej były organizowane jej
spotkania autorskie oraz brała
czynny udział w innych zdarzeniach artystycznych.
Uczestniczyła w wielu zbiorowych wystawach plastycznych
organizowanych przez Wojewódzki
Dom Kultury w Rzeszowie. W
dworku Hupki w Niwiskach brała
udział w wystawie plastycznej razem z Jadwigą Kupiszewską i Piotrem Rędziniakiem. Zaliczyła swój

ZBLIŻENIA

Anna Pieczek
Według wielu opinii Wschód
Kultury – Europejski Stadion Kultury urósł do rangi jednego z ważniejszych wydarzeń kulturalnych
w Rzeszowie. W tym roku po raz
kolejny od 25 do 28 czerwca zorganizowano liczne projekty kulturalne – wystawy fotografii, malar-

Stanisław Rusznica
W Rzeszowie organizatorem wielu popularnych
wystaw jest Podkarpackie Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych. Towarzystwo to prezentuje prace
artystów najczęściej w dwóch galeriach: Na Najwyższym Poziomie w Elektromontażu oraz w sali

nie są łatwe. Aktywność Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w organizacji wystaw
jest duża. Podkarpacka Zachęta, bo tak w skrócie
często nazywa się ją, tylko w maju br. zorganizowała cztery wystawy.
W dniu 22 maja br. odbył się w Elektromontażu
wernisaż wystawy litografii wykładowców uczelni
artystycznych z całego kraju, w tym z Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z wystawą
połączone było sympozjum grafiki warsztatowej
druku płaskiego. W przeddzień, w pub galerii
„Starej Drukarni” otwarto też wystawę twórczości
studentów, m. in. z Uniwersytetu Rzeszowskiego:
Katarzyny Skalskiej, Moniki Maziarz, Katarzyny
Fornal i Dariusza Michny.
W dniu 28 maja br. był wernisaż wystawy pn.
„FORMOWANIE” w Elektromontażu. Była to
wystawa obrazów studentów z Pracowni Malarstwa
Monumentalnego Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz prowadzących pracownię prof.
Tadeusza Boruty i mgr. Łukasza Gila. Swoje prace
wystawili studenci: Tomasz Baran, Natalia Bień-

GALERIE SZTUKI ZACHĘTY

Dorota Kwoka
udział w wystawach indywidualnych, najczęściej podczas spotkań
autorskich w domach kultury w:
Tyczynie, Błażowej, rzeszowskim
pubie „Stara Drukarnia”, Wojewódzkim Domu Kultury, ODK
„Karton” RSM, czy Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Rzeszowie. Jej prace dwukrotnie
zakwalifikowały się do ogólnopolskiego konkursu „Twórcze kobiety
w wojsku polskim”.
Jest aktywnym członkiem wielu
organizacji społecznych: Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury, Nasz Dom Rzeszów, Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa,
Towarzystwa Kultury Teatralnej.
W swoim miejscu pracy jest sekretarzem Związku Zawodowego
„Budowlani”, a na osiedlu „Baranówka” członkiem zarządu rady
samorządowej.
Jest również członkiem Związku
Literatów Polskich Oddział Kielce.
W 2013 roku została przez ZLP
Oddział R zeszów w y różniona
nagrodą honorową „Złote Pióro”
za tomik poezji „Wodospadem”.
W 2011 roku otrzymała Nagrodę
Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności
kulturalnej, zaś w 2014 otrzymała
odznakę honorową „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”, nadaną przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Posiada wiele dyplomów i listów gratulacyjnych, z
których najcenniejsze to te od Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza
Ferenca.
Stanisław Rusznica

wystawowej ICN Polfa. Prezesem towarzystwa jest
Jacek Nowak, a głównymi promotorami są Marian
Burda, dotychczasowy prezes Elektromontażu oraz
Tadeusz Pietrasz - prezes ICN Polfa. Podkarpacka
Zachęta Sztuk Pięknych wydała dotychczas cztery
albumy, dokumentujące osiągnięcia podkarpackich
artystów (jest to jedyne tego typu wydawnictwo
w Polsce). Daje się zauważyć, że wielu artystów
wywodzi się z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwenci tej uczelni coraz częściej
swoim talentem i charakterem twórczości stanowią
o kształcie sztuki powstającej w naszym rejonie.
Wielu z nich uczestniczy z sukcesem w życiu kulturalnym kraju.
Moim zdaniem utworzenie kierunku artystycznego w rzeszowskiej uczelni wpłynęło w sposób
istotny na jakościową zmianę życia kulturalnego
Podkarpacia. Większość absolwentów pozostaje
u nas. Mają oni coraz lepsze warunki rozwijania
się. Sprzyja temu przychylność wielu ludzi, którzy
pełniąc ważne funkcje w renomowanych firmach
pomagają artystom, mimo że czasy w sponsoringu

kowska, Bogusława Cieślak, Zofia Dobrowolska,
Magdalena Duda, Iwona Duracz-Gil, Patrycja
Głodek, Paulina Kaczmarska, Olga Kadyło,
Marzena Kałuża, Sławek Kaproń, Monika Kocielska, Wojciech Kornacki, Magdalena Mańkowska,
Michał Mieszkowicz, Izabela Pateraniak, Agata
Pęcak, Justyna Szpila, Anna Szukała, Izabela
Świrk, Paulina Trawińska, Marzena Walicka,
Joanna Zawadowicz-Mikołajczyk.
W dniu 29 maja br. był w ICN Polfa wernisaż
Justyny Błońskiej, zatytułowany „MALARSTWO”,
artystki, która urodziła się w Rzeszowie. Po ukończeniu liceum Sztuk Plastycznych studiowała w
Instytucie Sztuk Pięknych w Rzeszowie. Dyplom
obroniła w 2005 roku w pracowni J. Szmyd-Sikory.
Zajmuje się malarstwem, fotografią oraz projektowaniem graficznym. Zorganizowała pięć wystaw
indywidualnych. Była uczestniczką kilku wystaw
międzynarodowych.
Zachęcamy do odwiedzania wystaw organizowanych przez Podkarpacką Zachętę.

ALTANKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W czer wcu br. przy u licy
Hanasiewicza, obok bloku nr
20, oddano niepełnosprawnym
nową altankę. Wygląda ona okazale. Jest pierwszą tego rodzaju
altanką w Rzeszowie, zbudowaną
przez Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych. Dotychczasowy
ogródek „Nadzieja” nie spełniał
rzeczywistych potrzeb osób z
niepełnosprawnością. A jest ich
w tym rejonie nadzwyczaj dużo.
Altanka służyć będzie wszystkim
mieszkańcom trzech budynków
wielorodzinnych, znajdujących się
w tej okolicy. Inicjatorami jej zbuW altance od
dowania byli Stanisław Barczak z
synem Mateuszem i radny Waldemar Wywrocki. Inicjatywa ta uzyskała pełne wsparcie prezydenta Tadeusza Ferenca
oraz dyrektora MZBM Romana Szczepanka i jego
zastępcy Bronisława Wiśniewskiego. Mieszkańcy
tego rejonu długo nie musieli czekać. Po oględzinach terenu była zaraz decyzja, że altanka będzie.
Wystarczyło tylko dwa miesiące i wszystko jest

lewej Mateusz i Stanisław Barczakowie.
gotowe. Wykonawcą altanki była firma Mieczysława Bobra. Grupa mieszkańców: Stanisław Barczak,
Bogusława Wybraniec, Piotr Kalandyk, wnieśli
również swój wkład w jej urządzenie.
Dziś jest to piękne miejsce do wypoczynku.
Mieszkańcy są bardzo zadowoleni.
Stanisław Rusznica

ECHA ZE STADIONU

stwa, panele dyskusyjne, spotkania
literackie. Wszystko uwieńczone
koncertem głównym – fuzją wrażeń muzycznych z różnych stron
Europy.
W tym roku echa z stadionu
niosą (według opinii publicznej)
niemałe poruszenie i to tradycyjnie w kręgu sztuki. Pośród wielu
różnorodnych wydarzeń, taki jak
m.in. wernisaż wystawy „Franciszek
Starowieyski 1930-2009 – przyjaźnie paryskie” oraz koncertów,
paneli dyskusyjnych, na murach
rzeszowskiego zamku Lubomirskich zamontowano wystawę w
ramach projektu Rzeszowskiego
Inkubatora Kultury MUR-ART.
Przy dawnej siedzibie książąt, a
współczesnej Sądu Okręgowego,
zawisły wielkoformatowe wydruki
obrazów, w tym dwojga rodzimych
fotoreporterów – Urszuli Chrobak i
Piotra Worońca jr. Wszystko przebiegłoby zgodnie planem, gdyby
nie nagła cenzura i kategoryczny

zakaz upublicznienia pracy Urszuli
Chrobak, przedstawiającej fragment
kobiecego ciała ujętego w kadrze od
szyi do nieznacznie poniżej pasa,
wygiętego jakby w geście bólu, przy
jednoczesnym zakryciu wszystkich
intymnych części ciała. Przy owym
wydarzeniu zapomniano m.in. o
tym, że autorka osiągnęła wiele
sukcesów w Polsce i za granicą,
gdzie niejednokrotnie prezentowała
swoje prace (o różnym charakterze), ponadto nie zwrócono uwagi
chociażby na podstawowe aspekty –
barwy, światłocienie, które wyrażają
ekspresję figury, jej wyraz. Sama zaś
twórczyni powołała się na zamiar
wyrazu metafizycznego w granicach
przyjętej estetyki.
Ostatecznie oryginały wszystkich prac 11 artystów można było
zobaczyć 25 czerwca w RIK-u, gdzie
miało miejsce uroczyste otwarcie
wystawy. Wtedy też czarne wstęgi,
w geście żałobnym, spowiły nagą
kobietę uwiecznioną na obrazie

Urszuli Chrobak. Żałoba trwała
dość krótko, bowiem sprawy nie
pozostawiono bez dalszego odzewu. Jak na działanie prawdziwych
twórców z konceptem przystało,
w ramach solidarności pracę w
powiększonym formacie umieszczono na kamienicy nieopodal murów
Zamku.
Obraz wywołał więcej kontrowersji, niż nagie popiersie piosenkarki Conchity Wurst na okładce
magazynu „Rolling Stone”. Oburzenie w kręgu rzeszowskich artystów
nie ma zmiłowania dla urzędników
i organów prawa. Ma to związek
m.in. z brakiem konkretnego umotywowania stanowczej decyzji o
zdjęciu obrazu z muru. Być może
nie chodziło tutaj o niedostatek
argumentów, ale raczej chęć zapobieżenia niepotrzebnej dyskusji.
Okazało się, że zrozumienie i
wyrozumiałość względem sztuki
nie może iść w parze z oficjalnym
obliczem i powagą wymiaru spra-

wiedliwości. To, co jest na zewnątrz,
nie może definiować tego, co jest w
środku. Historyczny zamek obecnie
nie jest tylko symbolem świetności
dawnych rodów. Udzielił swoich
komnat poważanym urzędom.
Okazało się, że jedno nie może
współgrać z drugim, pierwsze nie
może odbierać powagi i dostojności
drugiemu. Należy wziąć poprawkę
na to, że dostojność urzędu, który
ma być godnie reprezentowany nie
ulegnie (być może pomimo szczerych chęci) pod naporem przesłania
sztuki.
Tak wyglądało „krypto starcie” i
nierozstrzygnięta wojna podjazdowa o mury zamku, a raczej o jego
wnętrze. Dzisiaj życie biegnie stałym torem i każdy odszedł w swoją
stronę… Trzeba nam się pogodzić
z faktem, iż dopóki „króla” nie
wprowadzi się do zamku, dopóty
będzie istnieć brak pełnej swobody
na demokratycznym zachodzie.
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MŁODZI, ZDOLNI, AMBITNI

Siedzą od prawej Jerzy Kulpiński i Mirosław Kwaśniak. Stoją wychowankowie z Zespołu Szkół Samochodowych. Fot. Maciej Chłodnicki
W czerwcu tego roku odbyły się
eliminacje okręgowe kolejnej, 41.
już edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Wpierw był to jedynie konkurs, następnie turniej, ale wkrótce
przerodził się w olimpiadę równą
olimpiadom przedmiotowym dla
uczniów szkół średnich. Rozgrywana jest w systemie trzystopniowym:
szkoła, region finał ogólnopolski.
Laureatom niosło to z sobą również
identyczne przywileje dla zwycięzców, chociażby bonusy w starcie na
uczelnie wyższe. Akurat ta olimpiada, o której właśnie piszę, jako
jedyna tym różni się od przedmiotowych, że jest interdyscyplinarna. Są
w kręgu jej merytorycznego zainteresowania chociażby sprawy: techniczne, elementy prawa własności
przemysłowej, ochrony patentowej,

CARGO
DO MIAMI

Trwają przygotowania do uruchomienia połączenia Jasionka-Miami na
Florydzie. Wiele wskazuje na to, że
pod koniec roku uruchomione zostaną
pierwsze, nieregularne loty. Na początek, żeby sprawdzić rynek i zachęcić
nie tylko podkarpackie firmy do
korzystania z tego towarowego mostu
powietrznego. Lotniczymi połączeniami cargo najbardziej zainteresowana
jest branża lotnicza, czyli firmy działające w Dolinie Lotniczej, ale chcą z
nich korzystać także producenci żywności ekologicznej i przedstawiciele
sektora energii odnawialnej.
Regularne loty towarowe cargo
mają ruszyć od przyszłego roku. Mają
się odbywać dwa razy w tygodniu.
Będą je obsługiwać boeingi 767, które
mogą zabrać na pokład 40 ton towaru.
ZD

definiowania wynalazczości, innowacyjności, historii wynalazczości,
ochrony wzorów przemysłowych czy
znaków towarowych. Sporo objaśnień w tym względzie uzyskałem
od Jerzego Kulpińskiego z Podkarpackiego Wojewódzkiego Klubu
Techniki i Racjonalizacji.
W tym roku najlepsze w eliminacjach okręgowych okazały się
rzeszowskie drużyny z Zespołu
Szkół Mechanicznych i Zespołu
Szkół Samochodowych. Od wielu
lat uczniowie z Samochodówki nie
tylko są w czołówce, ale zwyciężają
również na szczeblu ogólnopolskim.
Wywodzący się stąd laureaci tej
olimpiady są już nawet profesorami
akademickimi w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie. Tym razem dali się
ubiec kolegom z Mechanika tylko z
tego powodu, że dopiero od roku

zgłębiają problematykę olimpiadową, a jest to zajęcie pozalekcyjne,
któremu muszą poświęcać swój
wolny czas. Ich lepsi w tym roku
rzeszowscy rywale startują już po
raz drugi, mają zatem przewagę
całego roku przygotowań. Ale w
przyszłej edycji olimpiady zamierzają zwyciężyć, nie tylko na szczeblu
regionalnym.
Przekonani o tym są sami laureaci regionalni i ich opiekun,
prof. oświaty Mirosław Kwaśniak,
założyciel i prowadzący w Samochodówce Szkolne Koło Techniki
i Racjonalizacji. Należą do niego uczniowie II klas Technikum.
Prof. Kwaśniak usiłuje skutecznie poszerzyć ich wiedzę tak, aby
byli fachowcami poszukiwanymi.
Samochodowa firma edukacyjna
„Kwaśniak”, coś przecież w Rzeszowie, i nie tylko, znaczy. Do
zmagań w olimpijskich szrankach
spośró 800 uczniów wyszukał sobie
10 do stałej, pracy pozalekcyjnej.
Przetrwało trudy i znoje jedynie
4, ale znakomicie zapowiadających
się. Wszystko zaczyna się od lektur
podstawowych, do coraz trudniejszych, związanych z poradnictwem,
innowacyjnością i wynalazczością,
wymagających nie tylko wiadomości, ale także logicznego rozumowania i ponadprzeciętnego zmysłu
technicznego. To wszystko jest
rozwijane w trakcie wspólnych spotkań edukacyjnych. Później zaczyna

się już faza testowa z omawianiem
popełnionych błędów, bądź zastosowanych uproszczeń. Całość cyklu
kończy zestaw testów ostatecznych,
których wyniki decydują o klasyfikacvji końcowej.
Tylko pozazdrościć prof. Kwaśniakowi bezinteresownej pasji
pedagogicznej i wychowawczej, a
jego wychowankom niezwykłego
zainteresowania wszystkim, co
związane jest z ogólnie pojętą
techniką i innowacyjnością. Miałem sposobność porozmawiania
z nimi w rzeszowskim ratuszu i
mogę stwierdzić z pełnym przekonaniem, że są to chłopcy bardzo
uzdolnieni, dobrze w ychowani,
którzy znakomicie wiedzą, czego
w życiu chcą. Rozmowa z nimi to
prawdziwa przyjemność. Szczerze
gratuluję rodzicom i wychowawcom.
A co mieli do powiedzenia? Proszę
bardzo!
Paweł Iskrzycki. Chętnie uczestniczę w tym wszystkim, bo widzę
duży sens. To nie tylko ciekawa
nauka i satysfakcja z poznania czegoś nowego. To również dodatkowa
szansa w przyszłej pracy. Warto!
Michał Barczak. Nie zamierzamy
na tym kończyć swojej olimpijskiej
przygody. W III klasie startujemy
dalej. Chcemy to wszystko pogłębić.
Zamierzamy w roku następnym
wygrać, choć łatwo nie będzie.
Kamil Wyrzykowski. Przygotowywaliśmy się cały rok, ale najbar-

dziej intensywnie w ostatnich trzech
miesiącach. Każdy z nas chciał się
dobrze pokazać dla siebie, rodziny,
no i bronić honoru swojej szkoły.
Marek Opioła. Czasem przykro
nam, gdy rówieśnicy dziwią się, że
nam się chce. To dla nas ciekawa
frajda. Są jednak i tacy, którzy
podziwiają nas za realizowaną
pasję. Chociaż takich jest niewielu.
Szkoda.
Życzę opiekunowi i jego ambitnym wychowankom udanych wakacji a po nich satysfakcjonujących
osiągnięć w szkole oraz w realizacji
osobistych zainteresowań i pasji.
Roman Małek

BOŻENA NIŻAŃKA, WSPOMNIENIE
Bożena Niżańska żyła w latach
1930-1999. Urodziła się w Warszawie
i tam ukończyła szkołę baletową. Do
Rzeszowa przybyła wraz z mężem
Januszem w 1950 r. Pracę rozpoczęła
jako choreograf w domu kultury
związków zawodowych, przekształconym wkrótce w Wojewódzki Dom
Kultury.
Tu zorganizowała i prowadziła
zespół pieśni i tańca, który później przyjął nazwę Bandoska, a
który w bieżącym roku obchodzi
swoje 65-lecie. Z tej okazji jedna z
sal WDK otrzymała imię Bożeny
Niżańskiej. Tu prowadziła zajęcia
z rytmiki dla dzieci. Była współorganizatorką amatorskiego Studia
Operowego, które wystawiło 14 oper

z jej choreografią. W 1958 r. wraz
z mężem założyła Amatorski Klub
Tańca Towarzyskiego, który szybko
zyskał uznanie i był organizatorem
ponad 30 turniejów krajowych i
międzynarodowych, wyszkolił 100
par turniejowych.
Była autorką programów oraz
scenariuszy pierwszego i kilku
następnych światowych festiwali
polonijnych zespołów folklorystycznych w Rzeszowie. Przez 25 lat
opracowywała scenariusze (a także
je realizowała) do wielkich widowisk
plenerowych, jakimi były wtedy centralne dożynki. Była autorką wielkiego widowiska na stadionie Stali,
podsumowującego przegląd dorobku
artystycznego szkół rzeszowskich,

zaś w roku 1986 r. powitalnego
programu festiwalu polonijnego pt.
Wita Was Polska.
Odprowadzałem syna na zajęcia
z rytmiki, oglądałem te widowiska
na stadionie Stali, gratulowałem
Bandosce nagrody, jaką otrzymał
zespół w Agrigento na Sycylii, towarzyszyłem zespołowi w jego turnee
na Węgrzech, często rozmawiałem
z panią Bożeną. Zapamiętałem Ją
jako zawsze uśmiechniętą, chodzącą
charakterystycznym posuwistym
krokiem, elegancką i przyjazną.
Zgadzam się z tym z jej wychowanków, który do życzeń dołączył
stwierdzenie: „Są kwiaty wdzięczności, które nie więdną nigdy”.
Józef Kanik

Tablicę pamiatkową odsłania
córka Bożeny Niżańskiej. Fot.
Baranowski.

CZY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA JEST ZRÓWNOWAŻONY?

W realiach demokracji, wolnego
rynku i po naszym wejściu do UE
w cywilizacyjnym i gospodarczym
wyścigu o inwestycje wygrywają te:
powiaty, miasta, województwa, regiony, które stać na większą mobilizację.
Zyskują więcej ci, którzy stawiają na
innowacyjność, wysoko wykwalifikowane kadry, którzy stwarzają bardziej
atrakcyjne warunki dla inwestorów.
Co niektórzy zostają w tyle i podnoszą
alarm, że są dyskryminowani. Tak też
jest i w naszym województwie
Mamy zatem najbardziej prężnie
rozwijającą się część województwa
z Rzeszowem na czele oraz Mielec
i Dębicę, gdzie obok istniejących
zakładów przemysłowych budowane
są wciąż nowe. Są też takie miasta
i powiaty, jak: Przemyśl, Jarosław,
Lubaczów, które w odczuciu społecznym są dyskryminowane. Mało tego,
że omijają ten teren inwestycje, to
jeszcze padło tu szereg istniejących
dotąd, dużych zakładów. Nic dziwnego, że gospodarze tych powiatów
biją na alarm. Prezydent Przemyśla,
Robert Choma, twierdzi, że o ile przez
długi czas przygraniczne położenie
jego miasta i okolicznych powiatów
było szansą na rozwój, o tyle przy
obecnej sytuacji na Ukrainie jest ono
traktowane przez inwestorów jako
zagrożenie. Z kolei starosta lubaczowski, Józef Michalik, widzi winę
po stronie województwa: - Jak ma się
rozwijać biedny region, gdy nie ma
wsparcia? Jeśli sypie się do kieszeni
bogatszemu, to wiadomo, że będzie
szybciej odjeżdżał. Słyszy się hasła
„zrównoważony rozwój”, a gdzie tu
równowaga? – dopytuje. Wygłosił też

sensacyjne oświadczenie, które odbiło
się szerokim echem w mediach, że z
racji dyskryminacji powiat lubaczowski przyłączy się do województwa
lubelskiego.
Diagnoza tego stanu rzeczy pozornie wydaje się oczywista. Jednakże na
dysproporcje składa się wiele przyczyn. Jedną z nich jest historia. Dobrodziejstwa utworzonego przed wojną
Centralnego Okręgu Przemysłowego
nie doświadczyły wschodnie powiaty
naszego województwa, ale: Rzeszów,
Mielec, Dębica, Nową Dęba, Stalowa
Wola. Również w okresie powojennym
ośrodki te, z racji lokalizacji przemysłu maszynowego i wojskowego,
dynamicznie się rozwijały. Wprawdzie
w okresie transformacji ustrojowej
przechodził y k r yzys, g wa łtowne
redukcje w zatrudnieniu, to jednak
dzięki mądrej strategii, zaangażowaniu samorządów i ducha innowacyjności, również obecnie przybywa tu
inwestorów i powstają tu nowe fabryki.
Wyróżnia się tu Rzeszów i tereny
do niego przylegające. Miasto może
wręcz być modelowym przykładem,
jak poprzez sprzężenie biznesu, innowacyjności, wysoko wykwalifikowanych kadr, zaangażowania samorządu
i integrację wysiłków można odnosić
imponujące sukcesy. Przypomnijmy,
że pierwszy w Polsce klaster Dolina
Lotnicza, w ramach którego wielu
światowych graczy współpracuje ze
sobą (Sikorsky, MTU Aero Engines,
Pratt & Whitney, Goodrich) nie był
prezentem z Warszawy, ale pomysłem
i inicjatywą ludzi stąd. Aktualnie
90 proc. produkcji lotniczej w kraju
powstaje w Dolinie Lotniczej. Prze-

mysł lotniczy w Polsce zatrudnia 30
tys. pracowników. Z liczby tej aż 25
tys. pracuje w Dolinie Lotniczej.
Kolejnym przykładem na sukces
poprzez integrację jest Podkarpacki
Park Naukowo-Techniczny, w którym
już zainwestował amerykański producent turbosprężarek. Przedsiębiorca
miał do wyboru 50 lokalizacji, ale
wybrał Rzeszów. Również podmioty
z kapitałem zagranicznym i eksportowym głównie zlokalizowane są w
powiatach: dębickim, mieleckim, stalowowolskim oraz w Rzeszowie.
Znamienne, że Specjalna Strefa
Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC
powstała jako pierwsza w Polsce w
1995 r. Dziś na mapie gospodarczej
Polski zajmuje miejsce szczególne.
Główny obszar zlokalizowany jest
w dzielnicy przemysłowej Mielca.
Z pewną dozą zazdrości i zarazem
podziwu traktowany jest niebywały
wzrost potencjału przemysłowego
Mielca. Trzeba przyznać, że przez cały
okres PRL, jak i III Rzeczpospolitej
rola Mielca w województwie była i jest
znacząca. Przede wszystkim wynika
to ze sprzyjającego klimatu dla ludzi
zdolnych i przedsiębiorczych. Ośrodek
ten był i jest nadal kuźnią kadr, nawet
dla województwa. Z Mielca wywodziło
się kilku sekretarzy komitetu wojewódzkiego partii z Michałem Cyganem na czele. W okresie PRL mieliśmy
też wojewodów z Mielca.
Kontynuacja tego procesu występuje również w III Rzeczpospolitej. Po
reformie administracyjnej kraju marszałkiem województwa zostaje Leszek
Deptuła, który zginął w katastrofie
smoleńskiej. A po odejściu Mirosława

Karapyty znowu ster w UM objął
polityk z Mielca, Władysław Ortyl. Z
kolei jeden z najaktywniejszych parlamentarzystów na Podkarpaciu, Krystyna Skowrońska, aktualnie będąca
blisko premier Ewy Kopacz, jest z ziemi mieleckiej. Również w parlamencie
europejskim zasiada Tomasz Poręba
z Mielca. Przy tak silnej reprezentacji
mielczan w kluczowych miejscach dla
gospodarki trudno się dziwić wciąż
nowym inwestycjom przemysłowym
w Mielcu..
Rola Rzeszowa pozostaje jednak
wiodąca. Wy nika to również ze
spójnej i atrakcyjnej dla inwestorów
strategii władz miasta. Podregion
rzeszowski został zakwalifikowane
jako obszar o wysokiej atrakcyjności
dla działalności przemysłowej, zaś
podregion przemyski i krośnieński
kwalifikują się jako podregiony o
niskiej atrakcyjności. Nieprzypadkowo
Rzeszów ostatnio odznaczony został
międzynarodowym certyfikatem i
flagą atrakcyjności inwestycyjnej dla
biznesu. Nagrodę miastu przyznało
Europe Business Assembly, czyli
Europejskie Zgromadzenie Biznesu. Ta
uznana międzynarodowa organizacja
pozarządowa z siedzibą w Oxfordzie,
zrzeszająca w ybitnych ekspertów
i naukowców, sama przeprowadza
badania miast europejskich i przyznaje
nagrody.
Odmienne realia pod tym względem mamy we wschodnich obszarach
województwa, którego wiodącymi
ośrodkami są Jarosław, Lubaczów
a przede wszystkim Przemyśl. Tu
politykom, liderom, samorządowcom

nie udało się opracować wspólnej,
gospodarczej strategii, wznieść się
ponad polityczne podziały i podjąć
skoordynowane działania na rzecz
rozwoju tych terenów. A rola parlamentarzystów z tego okręgu: Ziobry,
Kuchcińskiego, Golby na rzecz ściągania inwestorów jest znikoma. Z kolei
posłanka do Parlamentu Europejskiego, Elżbieta Łukacijewska, (w przeciwieństwie do Tomasza Poręby, który
aktywnie lobbuje na rzecz Mielca) jest
na tym terenie w zasadzie nieobecna.
Prawda o nierównomiernym rozwoju województwa dociera coraz
bardziej do świadomości decydentów.
Już wiadomo, że w nowej perspektywie finansowej województwo będzie
także przeznaczać większe pieniądze
na wyrównywanie szans. – Mamy już
rzeszowski miejski obszar zrównoważonego rozwoju. W tej perspektywie
wpisaliśmy do realizacji kolejne osiem
miast, które dostaną pieniądze. Ponad
90 mln zł przeznaczymy dla 11 powiatów, tych najsłabszych, właśnie na
zrównoważony rozwój – powiedział
marszałek Władysław Ortyl.
W realiach demokracji o partycypowaniu w budżecie państwa decydują
instytucje demokratyczne. I ci, którzy
w parlamencie, sejmiku mają liczącą
się reprezentację, zyskują więcej.
Liczy się również własna aktywność i
zapobiegliwość. W tym względzie biznesmeni jak i samorządy winne brać
przykład z Mielca a przede wszystkim
z Rzeszowa. Malkontenctwo, szukanie
winnych w województwie nie jest
dobrą receptą na sukces.
Marian Ważny
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Z MOJEJ LOŻY

Okazuje się, że sześćdziesiątka to bardzo dobry wiek.
To tak a propos kończącego
się sezonu artystycznego Filharmonii Podkarpackiej. Był to
sezon szczególny. Niewątpliwie
zdominowały go trzy wydarzenia: Muzyczny Festiwal w
Łańcucie, zagraniczne koncerty
oraz 60. rocznica powstania
orkiestry symfonicznej, która
stała się zalążkiem dzisiejszej
filharmonii.
Bilans należy jednak rozJerzy Dynia
począć od realizacji planów
koncertowych sezonu 2014/2015. Koncertów odbyło się ponad
90. Były symfoniczne oraz kameralne i to nie tylko w Rzeszowie,
ale i w różnych miejscowościach, w ramach projektu Przestrzeń
Otwarta. Orkiestra wystąpiła przed circa 100 tysiącami widzów.
Były również organizowane koncerty dla najmłodszych. W
ramach tej działalności odbyło się około 800 audycji muzycznych na terenie całego województwa. Żadnej z polskich orkiestr
symfonicznych nie udało się do tej pory wystąpić aż trzy razy
w słynnej Złotej Sali wiedeńskiej Musikwerein, a rzeszowskim
symfonikom to się udało i to z sukcesami. Poza tegorocznym
kwietniowym koncertem w Wiedniu był koncert w Niemczech,
w Kraju Saary, a prezentowana była muzyka polska – Chopin,
Kilar.

OBY
TAK DALEJ

Wielu wzruszeń dostarczyły dwa koncerty zorganizowane w
kwietniu z okazji powstania w Rzeszowie orkiestry symfonicznej. Pierwszy z nich odbył się w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury, na scenie którego, liczący niewiele ponad
30 muzyków, zespół stawiał pierwsze kroki. Na widowni zasiedli
m.in.: Bronisław Pietraszek, skrzypek z pierwszego składu orkiestry, Maria Mik-Nowak, wiolonczelista Antoni Walawender, flecista Ludwik Sowiński, wiolonczeliści Marianna Kniaź i Andrzej
Kukla, trębacz i znany rzeszowski pedagog, Józef Nawojski,
puzonista Stanisław Panek, a także byli dyrektorzy naczelni tej
placówki. Klarnecista Marian Mosior miał szczególny powód do
dumy, bo to jego syn Robert wykonał w tym dniu z orkiestrą
Koncert klarnetowy B-dur A. Kurpińskiego.
Jesienią 2014 roku po raz pierwszy w Polsce prezentowane
było multimedialne widowisko muzyczne Symphonica, łączące
klasyczną symfonikę z muzyką wokalną i brzmieniem gitar elektrycznych. W prezentowanym w: Krakowie, Kielcach, Krośnie,
Jaśle a także w Rzeszowie przedsięwzięciu wystąpiła Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej. Takie koncerty odbyły
się również w: Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi. To mówi
samo za siebie.
Nie zawiódł również tegoroczny 54. Muzyczny Festiwal w
Łańcucie, który od jego narodzin organizuje filharmonia. Podczas trwającej tydzień, nie bez emocji związanych z paskudną
aurą imprezy, odbyło się 10 koncertów. Każdy z nich inny,
z inną muzyką, połączony także z nowymi twarzami świata
muzycznego i do tego wspaniałymi.
Jako że sezon artystyczny nie pokrywa się z rokiem budżetowym, orkiestra świętować będzie swój jubileusz 60-lecia do
końca tego kalendarzowego roku. Z tej okazji ukaże się specjalna publikacja dokumentująca działalność placówki, a także
przypominająca ludzi, którzy pracowali na jej sukcesy. Będą
wspomnienia, będą nagrania płytowe.
Aby to wszystko zrealizować, trzeba mieć zespół pracowników, który potrafi podołać stawianym mu zadaniom. Trzeba
również szefa, który potrafi skutecznie koordynować wszelkie
działania. Obserwując uważnie działania kierowanej przez
dyrektora naczelnego, prof. Martę Wierzbieniec, filharmonii z
pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że w tej placówce
panuje twórcza, harmonijna i skuteczna działalność. Oby tak
dalej.

UZNANIE
DLA FOLKLORU

W ostatni piątek
czerwca w sali widow i s k owe j W DK w
Rzeszowie odbyła się
uroczystość wręczenia nagród marszałka
województwa podkarpackiego za działalność na rzecz kultury
w województwie podkarpack im. Obecna
podczas uroczystości
Władysław Pogoda
minister kultury i dziedzictwa narodowego,
Małgorzata Omilanowska wręczyła szczególnej wagi odznaczenia osobom od lat działającym na rzecz rodzimego folkloru.
Złoty medal Gloria Artis otrzymała Albina Kuraś, ludowa
skrzypaczka, szefowa rodzinnej kapeli z Lubziny, zaś medal brązowy, medialny i popularny skrzypek oraz śpiewak, Władysław
Pogoda z Huciny. Przy okazji warto przypomnieć, że pan Władysław w lipcu obchodzić będzie 95. urodziny. Niewiele młodsza
od niego, bo urodzona w 1925 r., jest pani Albina, również
ciągle aktywnie koncertująca, której rodzinna kapela Kurasie
obchodziła w maju jubileusz 65-lecia nieprzerwanej działalności.
Jerzy Dynia
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JAK INSPIROWAĆ SIĘ?

Człowiek, dopóki
jest dzieckiem, uchodzi za najbardziej
kreatywną istotę. Bo
nie zna granic, zasad
i na k a zów św iata
dorosłych. Czerpie
z rysowania czystą
przyjemność. Dopiero później każe się
dzieciom nie wychodzić za linię. Możemy
powiedzieć, że w ten
sposób zaczyna się
proces odchodzenia
od kreatywności w
stronę wiedzy. My,
dorośli nie jesteśmy
na straconej pozycji. Mamy przecież
wiedzę, której dzieci
nie mają. A jak wiadomo, z pustego nawet Salomon nie
naleje. Dzięki wiedzy i prostym technikom rozwijającym
kreatywność, które zaprezentowała Kasia Bolec (poetka i
anglistka) na warsztatach kreatywnego pisania, możemy
podbić świat jak ... Napoleon, w dziedzinie poezji. Kasia
bowiem prezentuje sposoby pisania wyróżniających się
wierszy i prozy poetyckiej.
W kreatywności dorosłych chodzi o to, by ukryć umiejętnie swoje źródła. Te zaś są niczym innym jak inspiracjami. Stąd też wykład Beaty Kuman (historyczki sztuki,
kustoszki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, artystki).
Beata Kuman zaprezentowała podczas swojej prelekcji, jak
wyglądało tajenie źródeł u artystów w epoce inspiracji,
czyli w Młodej Polsce. Ciekawy wykład wspomagany był
licznymi reprodukcjami. Tematem przewodnim spotkania
były sztuki wizualne, a konkretnie malarstwo. Dlatego, że
ono właśnie na przestrzeni wieków, zaraz po przyrodzie,
najbardziej oddziaływało na twórców sztuki. Dlaczego
taniec? Bo to najbardziej prymitywna, ale zarazem najbardziej intelektualna dziedzina ludzkiego działania, łącząca
w sobie wszystko, nawet jeśli ogląda się go na obrazach.
Warsztaty kreatywnego pisania są jedną z opcji planowanych w ramach grupy Gejzer Kreatywności. Jeśli ktoś
miałby jakiś pomysł, który chciałby wcielić w życie, to
można napisać na adres gejzerkreatywnosci@gmail.com.
Pamiętajmy, że nie ma złych pomysłów. Są tylko lepsze.

zji, The BAMBIR z Armenia, a także Dakh Daughters z
Ukrainy, a także Tanita Tikaram (Niemcy) i The Airplane
Boys (Kanada).

SEDNO TRAFIA W SEDNO?
SEDNO, eksperyment filmowy w formie społecznościowego filmu dokumentalnego, który powstał w wyniku
społecznego projektu zorganizowanego przez Fundację
Monmonde. Projekt dokumentował współczesną kulturę miejską, reprezentowaną nie tylko przez młodych
ludzi, oraz wzbudzenie refleksji na temat tożsamości
regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyznawanych wartości, pasji i trosk, poprzez uchwycenie myśli,
emocji i uczuć zwykłych ludzi. Mieszkańcy Rzeszowa i
okolic odpowiadali na kluczowe pytania: Co sprawiło, że
żyjesz w tym miejscu? Co lubisz? Co Ci daje satysfakcję?
O czym marzysz? Co ma dla Ciebie istotną wartość w
życiu? Czego się boisz? Gdyby okazało się, że wkrótce
umrzesz, co byś zrobił(a)? Jaką radę dał(a)byś sobie parę
lat młodszemu(-ej)?
W maju tego roku rzeszowianie stworzyli materiały
filmowe, które zawierały osobiste odpowiedzi na powyższe pytania. Film utworzono spośród wyróżniających się
ujęć. Ciekawe wypowiedzi były udziałem fascynującego
historyka i gawędziarza, Aleksandra Bielendy, ale kunszt
mowy pomysłodawcy muzeum strachów polnych nikogo
nie zdumiewa. Wypowiedzi innych uczestników projektu
były jakościowo gorsze, ale nie ustępowały prawdziwości
i to właśnie zachęcało obserwatorów do dyskusji już po
projekcji. Pomysłodawcami i reżyserami filmu są: Ilona
Dusza-Kowalska i Kuba Kowalski. Film powstał przy
współpracy z Eweliną Jurasz, Katarzyną Bober-Kowalik
i Sebastianem Fiedorkiem. Projekt “SEDNO - społecznościowy film dokumentalny” został dofinansowany z
budżetu Gminy Miasta Rzeszów.

PARYSKIE PRZYJAŹNIE
STAROWIEYSKIEGO

PRAWDZIWE DOMKI LALEK

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie przygotowało wyjątkową wystawę, prezentującą przekrój przez epoki najważniejszych trendów architektonicznych. Miniaturowe
domki dla lalek to także kunszt wykonania szczegółowych
scen społecznych. Podziwiać można stuletnią aptekę,
przedwojenną klasę, przychodnię weterynaryjną, sklep
z zabawkami lub kościelną kaplicę ze sceną pogrzebową.
Wszystkie domki wyposażone są w miniaturowe mebelki
i rekwizyty codziennego użytku, łudząco przypominają
prawdziwe domy mieszkalne.
Właścicielką ekspozycji jest Aneta Popiel-Machnicka
– reżyserka filmowa i scenarzystka, która kolekcję rozpoczęła od domku lalek dla swojej córki. Prowadzi też
stronę internetową www.belleepoque.pl, na której można
znaleźć instrukcje dla amatorów domów w miniaturze,
m.in. jak wyremontować wnętrza lub wykonać w prosty
sposób sprzęty domowe.

KOBIECE KOLEKTYWY MUZYCZNE
Koncert Główny z udziałem międzynarodowych kolektywów, to najważniejsza impreza Europejskiego Stadionu
Kultury w Rzeszowie. Oczekiwana gwiazda The Fratellis
– jeden z najpopularniejszych zespołów indierockowych z
Wielkiej Brytanii, wpisujących się w nową falę brit-rocka
ostatnich dwóch dekad, nie była gwoździem programu
muzycznego spotkania, gdyż największym zainteresowaniem cieszyły się kolektywy. To dzięki temu uczestnicy
koncertu mają niepowtarzalną okazję poznać twórczość
interesujących artystów, którzy są poza zasięgiem polskiego słuchacza.
Polską scenę muzyczną reprezentowały kobiety: Kasia
Kowalska, Marika, która wystąpiła razem z podobną do
niej Onuką z Ukrainy, a także Natalia Przybysz, Patrycja
Markowska, Iza Lach. Pachnące świeżością spotkania
gwarantowali muzyczni wspólnicy SoPhie ViLLy z Gru-

W Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie dostępna
jest wystawa „Paryskie przyjaźnie Franciszka Starowieyskiego”, jednego z największych polskich artystów, ikony
tak ważnej, jak Jacek Malczewski lub Jan Matejko i jego
sławetna „Bitwa pod Grunwaldem”. Wystawa prac Starowieyskiego została sprowadzona do Polski i prezentowana
przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, a prezentacja
jej w rzeszowskim BWA jest premierową w tej części Polski. Niepowtarzalna wystawa liczy prawie 120 obiektów,
w których zawierają się: rysunki, obrazy, kartony, oraz
sześć „Teatrów rysowania”. Ostatnia prezentacja „Teatru
rysowania” oraz plakatów autorskich Franciszka Starowieyskiego odbyła się w rzeszowskim BWA w 2003 roku.
Teatr rysowania to monumentalna forma sztuki, ujawniająca przed publicznością akt twórczy. Tak zwany spektakl trwał kilka dni i rozgrywał się według określonych
zasad, do których należało rozpoczynanie kompozycji od
wykreślenia jej centralnego punktu, czyli koła bez użycia
cyrkla, praca z modelkami, rozmowy z publicznością. I
to publiczność determinowała ostateczny wygląd dzieła.
A raczej atmosfera, jaką dało się odczuć podczas pracy.
Malarstwo Starowieyskiego cechowały fascynacja ciałem kobiecym o rubensowskich kształtach, zmysłowość
oraz refleksja nad przemijaniem i śmiercią. Co ważne,
upodobania artysty w stosunku do kobiecego ciała są
rodem z baroku, z którym się utożsamiał. Bowiem krągłe biusty lub kozie, a w najgorszym wypadku sztuczne,
eliminujące poddańczość w dotyku, były niewątpliwie
oznaką zakorzenionego, może nieświadomego mizoginizmu. Jednak przyznać trzeba Starowieyskiemu, że kreską
wpisywał się w nurt najlepszych fanów drastycznych dzieł
Francisa Bacona, malarza.
Sabina Lewicka
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MARZENIA SPEŁNIANE W RZESZOWIE
WSCHÓD KULTURY - EUROPEJSKI STADION KULTURY

Nadal na murach zamkowych od
strony ulicy Szopena można oglądać
rozwieszone wielkoformatowe wydruki prac malarskich, które powstały
w czasie pleneru przed festiwalem,
a oryginały są w Estradzie przy ul.
Jagiellońskiej. Trafny wybór miejsca
tej ekspozycji i mogłaby taka wystawa w sezonie letnim pojawiać się co
roku ze zmiennymi tematami. Zaś w
Domu Sztuki BWA przy Sobieskiego
do 2 sierpnia br. podziwiać można
unikatową wystawę dzieł plastycznych
Franciszka Starowieyskiego, której
wernisaż był jednym z kilkudziesięciu
wydarzeń, bardzo ważnym w skali
ponadkrajowej nawet, tegorocznego
Europejskiego Stadionu Kultury w
Rzeszowie. Festiwalu, który dla trzech
centrów wojewódzkich – Rzeszowa,
Lublina i Białegostoku – przebiegał
pod jednakim hasłem: Wschód Kultury. Imprezy bogatej w wydarzenia
muzyczne, teatralne, literackie i plastyczne, znaczonej mnogością koncertów i wystaw, ale i spotkań oraz
dyskusji o kulturze.
Koncert 25 czerwca br. w rynku
na otwarcie, zatytułowanym „Tryptyk
Ormiański”, bo tę wschodnią kulturę
i jej ludowe tradycje w jazzowych
interpretacjach mogliśmy podziwiać,
poczynając od pory wającej uczucia słuchaczy pieśni „Tęsknota” w
wykonaniu Aidy Kosojan-Przybysz
i Hovsepa Paranyana. Artystka jest
Ormianką z rodziny mieszkającej w
Gruzji i bezbłędnie włada językiem
polskim, bo jest żoną Polaka z Lublina.
Paranyan zaś mieszka w Krakowie.
Jazzem zdobionym dźwiękami tradycyjnych instrumentów, takich jak
duduk czy oud przenosili nas muzycy
w orientalny klimat Armenii, a wokaliści pieśniami wyrażali nastroje bólu,
radości, miłości i patriotyzmu.
Twórcą i moderatorem „Tryptyku”
był znany już rzeszowianom Mikołaj
Blajda, ten sam, którego multimedialnie podaną muzyczną „Symphonicę”
mogliśmy w ubiegłym roku podzi-

wiać w Filharmonii Podkarpackiej.
A podczas czerwcowego festiwalu
ESK zachw ycił wszystkich tamże
swoistym spektaklem muzycznym pt.
„Szeherezada”, widowiskiem multimedialnym, które kulturę i historię
orientu opowiada muzyką, tańcem,
światłem i obrazami plastycznymi. W
roli Szeherezady podziwialiśmy Rasm
Al-Mashan rodem z Jemenu, też z
korzeniami polskimi ze strony matki,
a muzycznie obecna była również
Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej
na czele z naszymi koncertmistrzami
Anną Naściszewską (wiolonczela) i
Robertem Naściszewskim (skrzypce)
oraz poznani już z koncertu w rynku
muzycy Blajdy – Mateusz Szemraj
(oud), Wojciech Lubertowicz (darabuk ka, bębny obręczowe), Rafał
Stępień (piano), Łukasz Adamczyk
(gitara basowa), Mirosław Hady (perkusja), Leszek Hefi Wiśniowski (flety/
saksofon sopranowy), Szymon Kamykowski (saksofon tenorowy), Dominik
Mietła (trąbka). I na flugelhornie sam
Mikołaj Blajda, który wymyślił to
widowisko literacko, napisał muzykę
inspirowaną orientem i baśniami z
tysiąca i jednej nocy, wyreżyserował
i dyrygował połączonymi zespołami
oraz grupą taneczną (Joanna Czarnecka, Agata Glenc, Anna Karabela,
Marta Mietelska, Stanisław Iwanicki).
Scenografię i kostiumy wymyśliła
Joanna Jaśko, choreograficznie widowisko wspomogła Anna Karabela,
a wizualizacje były dziełem jednego
z muzyków – Szymona Kamykowskiego. Wypełniały one zarówno owe
stylizowane wieże po bokach sceny,
wiodące do seraju jak i wielki ekran
filmowy z tyłu, scenograficznie uzupełniające nastrój muzyczny i taneczny. Blajda, który tym orientalnym,
baśniowym widowiskiem spełnił swe
marzenie twórcze, stwierdził również,
że Rzeszów jest tym niezwykłym miastem, które bardzo sprzyja spełnianiu
marzeń. Tym spektaklem Mikołaj Blajda i gospodarze miasta, jako główni

organizatorzy festiwalu, m.in. poprzez
swe instytucje kultury – Estradę i
Rzeszowski Dom Kultury, udowodnili,
że możliwy jest teatr muzyczny w Rzeszowie. Bo czymże była „Szeherezada”,
jeśli nie muzycznym teatrem, w którym wszystko było żywą grą na scenie
– muzycy, tancerze, efekty wizualne
nie za pomocą komputera, ale kalejdoskopu przekazywane na ekran, czy
kolejne baśnie Szeherezady malowane
piaskiem na ekranie niczym niegdyś
opowieści telewizyjne wspomagane na
żywo piórkiem i węglem przez nieodżałowanego profesora Wiktora Zina. I
sama postać tytułowa wokalnie przede
wszystkim obecna w utalentowanym
przekazie Rasm Al-Mashan. Bardzo
współcześnie dobiegało to muzyczne
widowisko baśniowe Blajdy. Niczym
operowe spektakle, ale bez owych prawie bez wyjątku infantylnych librett.
Zwarte widowisko, porywające artystycznie przeżycie dla widzów. Godne
zapamiętania i powielania.
A w przeddzień zachwyciła również
widownię Magdalena Kozikowska-Pieńko wymarzonym i wyreżyserowanym przez siebie musicalem
„Ingonyama to znaczy lew. Historia
Króla Zwierząt”, który zagościł premierowo na scenie Teatru im. Wandy
Siemaszkowej i powtórzony był tam
jeszcze dwukrotnie w kolejne dni.
Znow u zatem teatr muzyczny, o
którym wiele osób marzy w naszym
mieście. Mikołaj Blajda miał do dyspozycji zawodowych artystów. Magda
i Kornel Pieńko, którzy wymyślili i
prowadzą edukację teatralną w ramach
stworzonej przez nich Akademii
Aktorskiej Artysta, mieli trudniejszą
rolę, bo to niezwykle skomplikowane zadanie artystyczne wykonali
z amatorami – dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi pasjonatami, których
przygotowali. Reżysersko Magdalena
Kozikowska-Pieńko zadebiutowała w
pełni udanie na własnej wszak scenie,
bo na co dzień jest aktorką w Teatrze
Siemaszkowej, która także śpiewnie i

tanecznie niejeden raz potwierdzała
swój talent. W tej muzycznej i literackiej baśni, ze spójnie współgrającą
scenografią i obrazami filmowymi,
wirowało to widowisko na obrotowej scenie rzeszowskiego teatru, tak
rzadko wykorzystywanej tu przez
innych twórców spektakli. Akademia
małżeństwa Pieńków to nie tylko
wspaniała edukacyjno-wychowawcza
działalność codzienna, ale i godna
podziwu nowatorska artystycznie,
nomen omen, propozycja społeczna
Artysty. Dla porządku muszę wyjaśnić, że wyłącznie przypadek zdecydował, iż premiera „Ingonyamy” miała
miejsce w tym samym czasie, gdy
odbywał się w Rzeszowie Europejski
Stadion Kultury. Przygotowania tego
musicalu nie firmowali organizatorzy
ESK, ani tym bardziej nie wspomogli
finansowo.
Łamów miesięcznika by zabrakło,
by opisać udział w festiwalu tych kilkuset artystów z kilkunastu krajów nie
tylko europejskich, ale także z Kanady.
W tym także muzyków klezmerów z
Rzeszowa i Budapesztu. Ale trudno
zapomnieć występ niepowtarzalnego
teatru plastycznego ruchu i muzyki,
uniwersalnego w swym przekazie
artystycznym w każdym miejscu na
globie. Na scenie Teatru Maska wystąpił z takim widowiskiem Teatr Ładne
Kwiatki (Beautiful Flowers) z Charkowa na Ukrainie, który przedstawił
wymowne i porywająco satyryczne
obrazy społeczne w pantomimicznym
spektaklu pt. „Tłuszcz” z elementami
teatru cieni.
Chciałoby się tak że na dłużej
zatrzymać atmosferę klubową białego
namiotu rozbitego między synagogami
przy ulicy Bóżniczej z różnorodnymi
propozycjami, by wspomnieć o kolejnym muzycznie swoistym teatrze
kameralnym, jakim był występ Matragony, grupy multiinstrumentalistów z
Sanoka, którzy opowiadają dosłownie,
ale przede wszystkim muzycznie na
wielorakich instrumentach o tradycji

różnych kultur. To legendarna już
grupa wykonawców polskiej muzyki
tradycyjnej i orientalnej, której twórcą
i liderem jest Maciej Harn. Jak sam
określił – inspirację i energię czerpią
z zapomnianej legendy dzikiej, bieszczadzkiej góry o tej właśnie nazwie,
będącej symbolem ich baśniowej krainy muzycznej.
Ten metaforyczny stadion miał
umocowanie w przestrzeni także
autentycznego Stadionu Miejskiego
przy ulicy Hetmańskiej, gdzie w piątek
26 czerwca był koncert główny, ale już
w przeddzień cała dzielnica mogła
tych artystów słyszeć prawie do północy podczas prób. Wystąpił support
Mama Selita i Sophie Villy (Gruzja)
oraz kolektywy muzyczne i wokalistów
z Polski oraz różnych krajów: Kasia
Kowalska i The Bambir (Armenia),
Marika i Onuka (Ukraina), Natalia
Przybysz i Dakh Daughters Band
(Ukraina), Patrycja Markowska i
Tanita Tikaram (Niemcy), Iza Lach
i The Airplane Boys (Kanada). A
gwiazdą koncertu finałowego byli The
Fratellis.
Festiwal z wielkim rozmachem,
kosztowny i największy – jak na
rzeszowskie warunki – z trzymilionowym budżetem, z czego nasze miasto
pokryło jedną trzecią tych wydatków,
a resztę resort kultury. Sprawdzony w
latach poprzednich, z pozostawioną
nazwą. Prezydent Tadeusz Ferenc na
otwarciu zapewniał, ze Rzeszów jest
przyjaznym miejscem, gdzie warto
mieszkać i gościć, do czego serdecznie zapraszał. Minister kultury prof.
Małgorzata Omilanowska słusznie
wyznała, że te dwa miliony z resortu
to dobrze wydane pieniądze.
Stokroć bowiem lepiej szukać więzów ponad granicami, wspomagając
artystyczne inicjatywy, niż marnotrawić je na miliardowe, wydumane
wojenne inwestycje. Po stokroć lepiej.
Ryszard Zatorski

CIEKAWE POKAZY I EKSPERYMENTY
6. DZIEŃ ODKRYWCÓW

W tym roku miasteczko piknikowe, zlokalizowane w centrum miasta
w okolicach rzeszowskiego zamku,
podzielone było na trzy strefy: Nauki,
Techniki i Cywilizacji. Swoje stanowiska i ekspozycje zaprezentowało ponad
200 uczestników z różnych centrów
nauki, uczelni wyższych, instytucji
naukowych i organizacji związanych
z edukacją interaktywną oraz indywidualnych pasjonatów nauki. Można
było oglądać nie tylko dokonania
innych, czy obserwować wykonywane
przez nich eksperymenty, ale samemu
uczestniczyć i brać udział w eksperymentach z fizyki i chemii oraz grach i
zabawach logicznych. Organizatorom
pikniku, ExploRes i Polimedia chodziło o to, aby zainteresować uczestników pikniku szeroko pojętą nauką.

Robiono wszystko, aby pokazać, że
nauka nie musi być nudna. Uczyć się
można też poprzez zabawę. Tegoroczny piknik przyciągnął większą niż w
latach ubiegłych rzeszę zwiedzających,
zgromadził liczniejsze grono profesjonalnych wystawców. Piknikowi sprzyjała słoneczna pogoda. To ważne przy
organizacji tego rodzaju plenerowych
imprez. Zadowoleni z tego byli organizatorzy: Marlena Proszak, Paweł
Pasterz, Tomasz Michalski.
Bardzo obleganym przez dzieci i
młodzież było stoisko stowarzyszenia
„EKOSKOP”, prowadzonego przez
znanego rzeszowskiego ekologa Mirosława Ruszałę. Chwila bycia przy tym
stoisku mogła przekonać, że nawet
największy sceptyk proekologicznego
trybu życia musi mieć refleksje co do

segregacji odpadów, jeśli dowie się, że
butelka plastikowa w lesie przetrwa
500 lat. Jak nauczyć najmłodszych
selektywnej zbiórki opakowań? W tym
celu Ekoskop przygotował ekologiczny
elementarz dla dzieci przedszkolnych
i szkolnych „ABECADŁO ŚMIECIADŁO” oraz strategiczną grę planszową
„Rzeszów Miasto EkoNautów”. W tej
zabawie planszowej na pięknie wyrysowanym, kolorowym planie Rzeszowa (a jakże – z głównymi ulicami,
budynkami i charakterystycznymi
zabytkami) można robić zakupy, a
powstające po zakupach śmieci oddać
do specjalnych pojemników, otrzymując w zamian za każdy śmieć monety 2
lub 3 eko. Kto dokonuje ekologicznych
czynów – zgniata butelki PET przed
wyrzuceniem, używa wielokrotnej

PEJZAŻ FOLKLORU
Rzeszów jest jednym z nielicznych miast, gdzie od lat
aktywnie działają zespoły pieśni
i tańca, prezentujące polski, a
czasem i zagraniczny folklor
taneczny oraz muzyczny w
formie opracowanej artystycznie. Oto lista tych najbardziej
znanych: Bandoska z WDK,
Połoniny z Politechniki Rzeszowskiej, Resovia Saltans z
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Karpaty z Rzeszowskiego Domu
Kultury, Rzeszowianka i Tradycja z Młodzieżowego Domu
Kultury, a także Rudki przygarnięte kilka lat temu również
przez tę placówkę. Zespoły
działają bardzo prężnie, koncertują, zdobywają nagrody i
są przeciwwagą dla zbyt często
eksponowanej w mieście kultury obcej naszej tradycji, z

innych kręgów.
Nie dalej jak w drugiej połowie czerwca, w Młodzieżowym
Domu Kultury koncertował
ZPiT Rudki. W pełno spektaklowym widowisku zaprezentowane zostały tańce narodowe:
polonez, trzy wersje krakowiaka, oberek z kujawiakiem, a
ponadto tańce i przyśpiewki
lubelskie, przeworskie oraz
Beskidu Śląskiego. Z własnym
zespołem instrumentalnym
wystąpili również soliści-wokaliści. Bardzo pozytywnie zwracała uwagę konstrukcja koncertu, sprawność techniczna
tancerzy, a także aranżacje i
wykonanie części muzycznej.
Nad poziomem artystycznym
Rudek pracują Tomasz Rożek
oraz Krzysztof Kubala.
Jerzy Dynia

Eksponat lotniczy budzł zainteresowanie. Fot. A. Baranowski.
torby na zakupy – dostaje ekstra 1
eko nagrody. No i jeszcze można na
zakupy jechać rowerem lub podjechać

autobusem miejskim na gaz.
Stanisław Rusznica

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Staszica 24, 35-051Rzeszów
tel. (017) 854 52 22, fax. (017) 854 17 07
www.mpec.rzeszow.pl
 Dostarczamy ciepło do prawie 70% budynków w Rzeszowie,
 Projektujemy, wykonujemy i modernizujemy:


przyłącza i węzły cieplne,



instalacje wewnętrzne c.o. i c.w.u.,



sieci ciepłownicze,



ekspertyzy i orzeczenia techniczne,

 CAŁODOBOWE POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE - 993
 Zajmujemy się konserwacją instalacji wewnętrznych c.o. oraz węzłów cieplnych,



Wynajmujemy transport i maszyny budowlane.

45 lat tradycji zobowiązuje…

„Ten, który zmienia polski przemysł”
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RZESZOWSKIE OSIE
OSIEDLE KOTULI

W ostatni weekend czerwca
br. bawili się mieszkańcy osiedla
Franciszka Kotuli. W obszarze
tego osiedla jest dzielnica jednego z najmłodszych i najładniejszych rzeszowskich kompleksów
mieszkaniowych SM „Projektant”.
Jest to najprężniej rozwijające się
osiedle Rzeszowa. Zamieszkuje
w nim ponad 5 tys. osób. Święto
osiedla zorganizowano na terenie
rekreacyjno-sportowym przy ulicy
Błogosławionej Karoliny SM „Projektant”. Rozpoczęło się ono od
turnieju osiedlowego piłki nożnej o
puchar prezydenta miasta Rzeszowa. Po zakończonych rozgrywkach
na plenerowej scenie, oficjalnie
ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród rzeczowych rozpoczęto świętowanie dni osiedla.
Zwycięska drużyna „Niebieskich” otrzymała najwyższe trofeum, tj. puchar, który wręczył
przedstawiciel prezydenta, Tadeusz
Szylar. Na następnych miejscach
uplasowały się drużyny: „Zielonych”, „Czerwonych” i „Żółtych”.

Królem strzelców z liczbą 9 bramek został Mateusz Pizło. Nagrody ufundowali sponsorzy, w tym
głównie SM „Projektant”. Wręczyli
je Jolanta Kaźmierczak – radna i
przewodnicząca rady osiedla oraz
Andrzej Jurak – wiceprezes SM
„Projektant”.
Przed rozpoczęciem prezentacji
programów przez zespoły taneczne, pokazów i konkursów Jolanta
Kaźmierczak, jako szefowa osiedla
powitała mieszkańców osiedla i
gości, wśród których byli radni
Danuta Solarz i Mirosław Kwaśniak oraz Janusz Solarz, dyrektor
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Na początku
podziękowała współorganizatorom
tego święta, prezydentowi miasta,
Tadeuszowi Ferencowi, za piękne
słowa przekazane w liście skierowanym do mieszkańców z okazji
dni osiedla, prezesowi Adamowi
Węgrzynowi i wiceprezesowi
Andrzejowi Jurakowi ze SM „Projektant”, Urszuli Szpili – kierownikowi Klubu Kultury RDK, filia

„Krynicka” oraz wielu sponsorom,
m. in.: Rzeszowskiemu Domowi
Kultury, Centrum Medycznemu
„Medyk”, Centrum Stomatologii
ProDentica „Garda”, Klubowi
Sportowemu „Czarni” Rzeszów.
W programie tanecznym zaprezentowały się dzieci z miejscowego
Przedszkola nr 3, Rzeszowskiego
Domu Kultury oraz zespoły tańca
ulicznego i indyjskiego. Było wiele konkursów i pokazów, m. in.
modelarskich, baniek mydlanych,
pożarniczych, iluzjonistycznych.
Równolegle do imprez na scenie
można było skorzystać z usług
makijażu firmy kosmetycznej
GoldenRose oraz warsztatów cyrkowych i przejażdżki na koniku.
Był też catering i degustacja jadła
regionalnego.
Tradycyjnie, na zakończenie
osiedlowego święta odbyła się
zabawa z zespołem „Gramoffon”
oraz pokaz sztucznych ogni.

Dorocznym zwyczajem w okresie późnowiosennym i letnim je
duże, integracyjne imprezy osiedlowe pod ogólnym zawołaniem
solidarną aktywność, chociaż nie zawsze tak bywa. Czasem d
zadawnione urazy i anse. To niczego nie buduje i należy raczej
Ta jest na ogół klarowna i budująca.
W osiedlach, które mają również, obok rad samorządowych,
tylko organizacyjne. Wspólna organizacja dni stanowi dla nich s
uzupełnianiu swoich mobilnych zdolności. Wówczas łączy się mo
filiami z możliwościami osiedlowych domów kultury Rzeszowsk
efekty.
Imprezy te stwarzają sposobność zaprezentowania się również z
podstawowych. Mogą występy swoich pociech podziwiać rodzice
z jakim przejęciem ci malusińscy artyści występują na osiedlow
Oprócz całej gamy artystycznych prezentacji są również premio
trochę piknikową oprawę, z kiełbaskami z dymiącego rożna, cu
Zaprezentujemy zwięźle kilka relacji z takich osiedlowych świąt

NASZE OSIE

Stanisław Rusznica

OSIEDLE 1000-LECIA
Czer wcowe św ięto osied la
1000-lecia rozpoczęło się tradycyjnie od uroczystego spotkania
mieszkańców i złożenia kwiatów
pod pomnikami Jana Pawła II
i Jana Kochanowskiego. Miejscem zbornym imprez był plac
na boiskach sportow ych dawnej szkoły UNICEF. W programie uroczystości była prezentacja
dorobku placówek oświatowych:
Przedszkoli nr 15 i 16, Szkoły Podstawowej nr 19 i Gimnazjum nr 10.
W części artystycznej wystąpiły
zespoły artystyczne wraz z kapelą „Cianto”, miejscowego Domu
Kultury „Tysiąclecia” Rzeszowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz
gościnnie zespoły Młodzieżowego
Domu Kultury „Kornele”, Rzeszowskiego Domu Kultury „Klaps”,
grupa folklorystyczna „Kompanija”
z GOK Boguchwała. Były dodatkowe atrakcje: pokazy garncarstwa,
militariów, książka za 1 grosz,
degustacja potraw regionalnych,
rowerowy tor przeszkód, pokazy
zumby, kule wodne, dmuchańce, trampolina, wata cukrowa,
popcorn, lody. Tradycyjnie już zorganizowano wybory Małej Miss i

Konkurs rabatki i balkony – nagrodzeni i wyróżnieni. Fot. A. Baranowski

Małego Mistera Osiedla 1000-lecia.
Dużą popularnością cieszyły się
konkursy „Mam talent show” i
„Familiada na wesoło”.
W uroczystości wzięli udział:
radny rady miasta i zarazem kierownik administracji, Bogusław
Sak, zaprzyjaźnieni kierownicy
osiedli Baranówka Maria Kuźniar
i Kmity Tadeusz Bilski, księża z
parafii św. Józefa: Krzysztof Gołąbek, Ireneusz Folcik, Wiesław

Lisowicz oraz z parafii bernardynów o. Józef Krawiec. Byli dyrektorzy i nauczyciele z miejscowych
przedszkoli i szkół. Organizacją
imprez zajmowali się instruktorzy
ODK pod kierunkiem Haliny
Kostoń, działacze spółdzielczej i
samorządowej rady osiedlowej z
przewodniczącymi Janem Poterą i
Bronisławem Wiśniewskim. Bardzo aktywne były sekcje emerytów
na czele z Ireną Walczak oraz
Krystyną Rogozińską. Do organizacji święta osiedla włączyli się
sponsorzy, m. in.: „Agrohurt S.A.”,
Zakład Produkcji Lodów „Koral”,
Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”, Delikatesy „Frac” i Fundacja
„Dar Serc”, która przygotowała
mnóstwo słodyczy, lodów i drobnych upominków dla wszystkich
dzieci. Wręczone one zostały przez
prezesa fundacji, Feliksa Foryta.
Uroczystości zakończyły się
zabawą plenerową z zespołem
„Progres” oraz fajewerkami.
Stanisław Rusznica

Mieszkańcy osiedla Kmity obchodzili święto swojego osiedla 19-20
czerwca br. Wszyscy uczestnicy bawili się głównie na centralnym placu
osiedla. Wcześniej otrzymali specjalnie napisaną gazetkę „Nasze Osiedle Kmity” z obszernym i bogatym programem. Organizatorzy zadbali
o to, aby w gazetce przypomnieć historię osiedla, pracę komisji rady
osiedla w ostatnim roku, najciekawsze wydarzenia OKK „Gwarek”,
chóru Emmanuel, szkoły podstawowej „szesnastki”. Znalazło się w niej
rozstrzygnięcie konkursu rabatowego oraz wypowiedzi o osiedlu. Jednym
z wypowiadających się był kierownik administracji osiedla, Tadeusz Bilski. Przybliżył on mieszkańcom sprawy, którymi zajmowała się ostatnio
administracja oraz zadania, które są do wykonania w najbliższym czasie.
Wyraził swoją satysfakcję, że dzięki trosce i zabiegom rady, administracji
i mieszkańców, budynki, pomimo mijających w tym roku 40 lat osiedla,
nie straciły, a wręcz zyskały na walorach użytkowych i estetycznych.
Osiedle jest coraz piękniejsze. Przyjemnie jest w nim mieszkać. Taka
ocena przekazana jest też przez pięć osób, które zechciały się wypowiedzieć w gazetce. W osiedlu mieszkają wspaniali ludzie. W czasie dni
osiedla urządzany jest dla nich benefis. Sylwetki mieszkańców osiedla

Składanie kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym 44 mieszkańców Staroniwy Dolnej zamordowanych przez Niemców 1 czerwca
1943 roku. Fot. A. Baranowski
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EDLA ŚWIĘTOWAŁY

ednostki samorządu mieszkańców w naszym mieście organizują
m – dni osiedli. Ich organizacja wyzwala najczęściej osiedlową
dają o sobie znać różnorodne animozje interpersonalne, jakieś
j do niechlubnych wyjątków, aniżeli powszechnej rzeczywistości.

ZWIĘCZYCA BAWIŁA SIĘ

osiedlowe rady spółdzielcze, są jeszcze większe możliwości, nie
swoisty sprawdzian sprawności we współdziałaniu i wzajemnym
ożliwości Rzeszowskiego Domu Kultury wraz z jego osiedlowymi
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Daje to rzeczywiście namacalne

zespołom działającym przy osiedlowych przedszkolach i szkołach
e oraz dziadkowie i pęcznieć z dumy. Wystarczy tylko zobaczyć,
wych estradach.
owane nagrodami konkursy i zabawy. Całość musi mieć również
ukrową watą, kuflem piwa czy butelką orzeźwiającego napoju.
t w naszym mieście, które już odbyły się.

EDLE KMITY

Pomimo że aura nie była zbyt
łaskawa dla organizatorów tegorocznego Dnia Zwięczycy, na brak
atrakcji nikt nie narzekał. Chociaż
to jest to chyba jedyne osiedle,
które nie ma własnego boiska
piłkarskiego, ani nawet jakiegoś
obszerniejszego placu, nadającego
się do organizacji dużych imprez
plenerowych. Z konieczności na
niewielkim przyszkolnym placyku
musiało wszystko zmieścić się.
Estrada, stoiska, atrakcje okazjonalne, instalacje zabawowe dla

dzieci, mała gastronomia, a nawet
zabawki, popcorn i cukrowa wata
pana Władka Kalandyka. Oczywiście, z niezbędnym zapleczem
technicznym w samochodzie.
Zaprezentowały się zespoły
miejscowej szkoły oraz Rzeszowskiego Domu Kultury. Ich występy
uważnie śledziła osobiście Mariola Cieśla, dyrektor RDK, która
zaszczyciła swoją obecnością osiedlową imprezę. Nad całością czuwał Janusz Micał, przewodniczący
rady osiedla oraz rajca miejski,

który duży blok imprez otworzył.
Wpierw prezentowali swoje talenty
najmłodsi artyści, później już ci
nieco starsi. Sporo było konkursów
i zabaw premiowanych nagrodami,
do których garnął się młody narybek osiedlowy. Na zakończenie zaś
wszyscy chętni mogli uczestniczyć
w ogólnej zabawie tanecznej pod
gwiazdami. Do tańca przygrywał
prawdziwy zespół muzyczny, a nie
jakaś muzyka z głośnika.
Rom
Fot. A. Baranowski

BLOK IMPREZ W PARKU

publikowane są często w „Echu Rzeszowa”, w kolejnych częściach książki
„Sylwetki rzeszowian” i innych. Wszystko to pokazuje dobrą atmosferę,
jaka panuje na osiedlu.
W czasie dni osiedla odbywały się na estradzie osiedlowej koncerty
zespołów miejscowego Przedszkola Świętej Rodziny i uczniów Szkoły
Podstawowej nr 16. Występowały zespoły z OKK „Gwarek” – „Skrzaty”, „Gapa”, „Tempo-twist”, Floor-cleaner’s”, kapela podwórkowa „Rzeszowskie wiarusy”, orkiestra dęta z Łańcuta, chór Emmanuel, zespół
śpiewaczy z WDK. Były też występy zespołów z zaprzyjaźnionego
ODK „Tysiąclecia”. Zostały rozstrzygnięte różne konkursy, m. in.: „Na
najsympatyczniejsze zwierzątko osiedla Kmity”, „Na najładniej ukwiecony balkon i najciekawiej zagospodarowaną rabatkę”. W ramach dnia
sportowego zorganizowano konkurs ze skakanką, hula-hop, malowanie
na asfalcie oraz symultanę szachową. Zorganizowano zawody sportowe
dla młodzieży oraz rodzin. Zawody odbyły się na osiedlowych boiskach
sportowych oraz na boiskach „szesnastki”. W świetlicy „Gwarka” odbył
się benefis związanego z osiedlem dr. Marcina Jachyma, artysty, grafika
z Uniwersytetu Rzeszowskiego. OKK „Gwarek” zadbał o różne nagrody
dla zwycięzców. Można było poczęstować się bezpłatną grochówką.
Aby uczestnicy dobrze bawili się, zadbali o to pracownicy administracji: Tadeusz Bilski, Stanisława Tarnowska, Józefa Zabłocka, Teresa
Kołodziej, Andrzej Szura, Irena Świętek, Marek Strzemecki, Danuta
Gorlach, Krystyna Gajdek i Roman Tompalski. Wspomagani byli
organizacyjnie i artystycznie przez członków rady osiedla: Józefa Kanika, Dorotę Rząsę, Zofię Działowską, Krystynę Kokoszkę, Zdzisława
Strzępka, Aleksandra Nazimka, Genowefę Urban, Włodzimierza Steca
i Stanisława Porębskiego.
W osiedlowym święcie uczestniczyło wielu gości, m. in.: Konrad
Fijołek – wiceprzewodniczący Rady Miasta, Roman Małek z Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, przedstawiciele kultury – Andrzej Szypuła i
Roman Olszowy. Do mieszkańców i organizatorów święta list gratulacyjny skierował prezydent miasta Tadeusz Ferenc.
Stanisław Rusznica

W pierwszy, czerwcowy weekend swoje dni miało osiedle Pułaskiego. W urokliwej scenerii chyba
najładniejszego parku w Rzeszowie, czyli parku Jedności Polonii
z Macierzą, gdzie zlokalizowana
jest estrada koncertowa, odbyły
się najważniejsze atrakcje programowe, na zasadzie dla każdego
coś miłego. Wpierw tradycyjnie

złożono wiązankę kwiatów pod
pomnikiem patrona osiedlowego,
gen. Kazimierza Pułaskiego.
Przed rzeczywiscie ładną estradą zebrali się mieszkańcy oraz w
komplecie Rada Osiedla z przewodniczącym Józefem Królem,
który dokonał uroczystego otwarcia całej imprezy. Tradycyjnie na
początku brylowali na estradzie

najmłodsi. Później już nieco starsi
oraz doświadczeni artyści. Podstawowy trzon stanowiły zespoły
z Osiedlowego Klubu Kultury
RSM Akwarium, które wspomagane były występami zespołów z
zaprzyjaźnionych placówek OKK
Gwarek i Karton. Nie brakowało
zespołów z działających w osiedlu
szkół oraz RDK.
Tradycyjnie już bogata była
oferta gastronomiczna. Każdy
chętny był gratisowo częstowany
smakowitym pączkiem z osiedlowej cukierni Iza oraz wyborną
grochówką, serwowaną w dowolnych ilościach. Najwięcej radości początkowo mieli najmłodsi
mieszkańcy, którzy później ustąpili
miejsca doroślejszym, zwłaszcza
gdy ci ruszyli do zbiorowej zabawy tanecznej. Owszem, był także
pokaz sztucznych ogni.
Inf. własna
Fot. A. Baranowski

ŚWIĘTO W BUDZIWOJU
Budziwój, jedno z najmłodszych
osiedli Rzeszowa, które bardzo
dużo zyskało na przyłączeniu. O
tylu inwestycjach, które już zostały
w nim dotychczas zrealizowane,
jako sołectwo budziwojanie mogli
sobie tylko pomarzyć. Zresztą
satysfakcji z tego nie kryje przewodniczący rady osiedla, Tadeusz
Ożyło jak i pozostali jej członkowie.
Imprezę, jak przystało na dobre
obyczaje, rozpoczęto tuż po obiedzie prezentacją programów miejscowego Przedszkola nr 27, tamtejszej Szkoły Podstawowej nr 15 oraz
Przedszkola Publicznego Zgromasdzenia Sióstr Franciszkanek.
Były recytacje, tańce i piosenki.
Wszystko wypadło okazale, zatem
i publika to doceniła.
Później popisywali się starsi,
którzy swoje zainteresowania
realizują w miejscowej filii Rzeszowskiego Domu Kultury oraz
innych. Pojawiły się grupy Sceny
Tańca „Efekt” i „Alipsi”, wokalistki oraz cheerleaderki z filii RDK

Drabinianka. Wszystko poprzeplatano grami i zabawami dla dzieci.
Przeprowadzone zostały także
konkursy sportowe dla wszystkich.
Organizatorzy nie wyłamali się
z ogólnie praktykowanej zasady, iż
osiedlowa impreza bez elementów
piknikowych jest jak żołnierz bez

karabinu, a uczeń bez jedynki,
zatem mała gastronomia działała
bez zastrzeżeń. Już przed godziną
19.00 rozpoczęła się ogólna zabawa
taneczna.
Inf. własna
Fot. A. Baranowski
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DZIAŁKOWCY WALCZĄ O SWÓJ BYT

W czerwcu podkarpaccy działkowcy radzili w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym Zodiak w Rzeszowie
na IV Okręgowym Zjeździe Delegatów
Polskiego Związku Działkowców. Brali
w nim udział delegaci ze wszystkich
ogrodów zrzeszonych w PZD na terenie województwa. Od tych najmniejszych, jak rzeszowski „Małopolanin”
z 70 działkami, do tych największych,
jak stalowowolski „Hutnik”, liczący
ponad 1 800 działek.
Wszystkich przybyłych powitała
prezes zarządu okręgowego, Agnieszka Sycz, w tym gościnnie uczestniczących: Dariusza Dziadzio i Tomasza
Kamińskiego – naszych parlamentarzystów, Andrzeja Deca – przewodniczącego rady miasta z Rzeszowa oraz
Marka Pytko – kierownika wydziału
prezydialnego ZG PZD. Po przeprowadzeniu statutowych formalności
oraz wręczeniu zasłużonym i wyróżniającym się działkowcom honorowych odznak oraz dyplomów, zebrani
wysłuchali obszernego sprawozdania z
działalności, złożonego przez prezesa
Agnieszkę Sycz. Pomijając rutynową
w takich relacjach część wymaganą

statutem, można było dostrzec sporą
aktywność zarządu w sprawach organizacyjnych, doradztwa udzielanego
poszczególnym ogrodom i ich członkom, zagospodarowania i modernizacji ogrodów, regulacji stanu prawnego
ogrodów, różnorodnych i powszechnych form oświaty ogrodniczej, bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach
działkowych, organizacji konkursów
oraz różnych form promocji.
Nie to jednak najbardziej absorbowało zarząd, chociaż powinno,
lecz zdecydowana obrona interesów
działkowców, nad którymi zebrały się
czarne chmury. Władze państwowe
i lokalne, łącznie z Sejmem, podjęły
próby rozwalenia spójnej i sprawnie
działającej struktury organizacyjnej
ogrodów. A wszystko po to, aby nie
stanowiły one zwartej siły, gdyż z
pojedynczymi działkowcami łatwiej
sobie poradzić. Po co? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to musi chodzić
o pieniądze. Organizowane ongiś
ogródki działkowe lokalizowane były
na podmiejskich nieużytkach, które
działkowcy zamieniali z wielkim
trudem w znakomicie zagospodaro-

DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI

W czer wcową weekendową sobotę spółdzielcy z
województwa podkarpackiego
zorganizowali dla rzeszowskich mieszczuchów, i nie
tylko, sporo atrakcji na rzeszowskich bulwarach. Była
możliwość poznania różnorodnej działalności jednostek spółdzielczych, ich oferty
handlowej, a także możliwości
Przemawia prezes Edward Słupek.
wytwórczych. Dla każdego coś
Fot.
A. Baranowski
atrakcyjnego.
Dziecia rnia najliczniej
oblegała zagrodę z owieczkami w rozrastała się.
Imprezę z okazji Międzynarotowarzystwie okazałego barana, krówką z cielątkiem i stojącą obok klatkę z dowego Dnia Spółdzielczości zainkrólikami. Dorośli woleli regionalne augurował prezes Edward Słupek,
smakołyki produkowane przez spół- znany nie tylko w Rzeszowie działacz
dzielczość spożywczą regionu. Swoją spółdzielczy i propagator tej formy
ofertę prezentowały również spół- efektywnego gospodarowania. Tylu
dzielnie mieszkaniowe. Całość uświet- prezesów, ilu spotkałem na bulwarach,
niały popisy artystów estradowych jeszcze w życiu pod gołym niebem
od nowoczesnych form tanecznych, i w dodatku w kupie nie oglądałem.
poprzez młodzieżowych wokalistów aż Zabawa była przednia i atrakcje nie
po dojrzałe chóry klasyczne. Im dalej do pogardzenia.
Roman Małek
od obiadu, tym publiczność bardziej

GDZIE SIĘ PODZIAŁY
TAMTE MELODIE...

Zakończenie konkursu. Fot. A. Baranowski.
Pod takim tytułem w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie
dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 25
zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Muzyczny. Przebiegał on pod
patronatem prezydenta miasta Rzeszowa i Rady Osiedla Baranówka, a
patronat medialny objęły „Nowiny”
i „Echo Rzeszowa”. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof.
Antoniego Walawendra z uwagą i
sentymentem wysłuchała młodych
w ykonawców, którzy w swoich
występach przypomnieli melodie z
lat 60. 70. i 80. W tamtych czasach
nuciła je cała Polska, a autorzy i
wykonawcy przeszli do historii.
Warto wymienić kilku: Agnieszka
Osiecka, Marek Grechuta, Kasia
Sobczyk, Seweryn Krajewski, Anna
Jantar, Maryla Rodowicz czy Halina
Kunicka.
Uczniowie szkół podstawowych
nr 2, 3, 11, 17 i 25 wystąpili w trzech
kategoriach klasowych: soliści I-III
oraz IV-VI i zespoły. W kategorii
I-III 1. miejsce zajęła Daria Litwin
z SP 25 za piosenkę „Ludzkie gadanie - baju, baju” (opiekunka Dorota
Kozioł), 2. miejsce Magdalena Książek z SP 11 za piosenkę „Takie ładne
oczy” i 3. miejsce Nina Zielińska z
SP 11 za piosenkę „Kundel bury”

(opiekunka obu laureatek Anna
Kuśnierz).
W kat. IV-VI, 1. miejsce zajęła
Anastazja Jajuga z SP 2 za piosenkę Jadą wozy kolorowe (opiekun
Robert Walewander), 2. miejsce
Magdalena Marmola z SP 17 za
piosenkę Orkiestry dęte (opiekunka
Katarzyna Kawalec), 3. miejsce
Giulia Bieszczad z SP 3 za piosenkę
„O mnie się nie martw” (opiekunka
Janina Libuszowska). Wyróżnienia
w tej kat. Otrzymały: Julia Sitnik z
SP 2, Dominika Słonka i Zuzanna
Parol z SP 25 (wszystkie podopieczne Roberta Walawendra).
W kat. zespoły 1. miejsce zdobył
duet Patrycja Stec i Dominika Słonka z SP 25 za piosenkę „Laleczka z
saskiej porcelany” (opiekun Robert
Walewander), drugie miejsca zajęły
duet Kinga Łasica i Miłosz Kura z
SP 25 (opiekunka Dorota Kozioł) za
piosenkę „Za każdy uśmiech twój” i
zespół Melodia z SP 17 (opiekunka
Katarzyna Kawalec) za piosenkę
„Remedium”.
Laureaci i wyróżnieni otrzymali
nagrody, które wręczała, w asyście
członków jury, Bożena Zięba –
dyrektor SP 25.
Ryszard Lechforowicz

wane oazy zieleni i spokoju. Teraz
znalazły się one w granicach miast.
Stały się bardzo atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, dlatego czyniono
wszystko, aby działkowców pozbawić
ich owoców niejednokrotnie życiowego
trudu i jedynej możliwości godziwego
wypoczynku. Masowo trzeba było ich
bronić przed wywłaszczaniem pod
potrzeby inwestycyjne celu publicznego. Ignorowano obowiązujace przepisy mówiące o odszkodowaniach i
przyznawaniu terenów zastępczych.
Prowadzono duży bój o racjonalny
projekt nowej ustawy o ROD. Udało
się stworzyć w tej sprawie silne lobby
i masowy społeczy sprzeciw. No i
sprawa starań o wycofanie najgłupszego gniota prawnego związanego z
altankami. Trzeba mieć nieźle porąbane pod sufitem, aby nakazywać
rozbiórkę domków działkowych, bo
nie są budowlami ażurowymi.
Obaj obecni na zjeździe posłowie
zdecydowanie wspierali i zadeklarowali dalsze wsparcie ROD w ich
bojach o działkowców. Zjazd przyjął,
oprócz mobilnego programu, zdecydowane stanowiska w nastepujacych

sprawach: obrony ustawy o ROD z
13 grudnia 2013 r, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
udziału członków PZD w wyborach
parlamentarnych (chodzi o głosowanie
wyłącznie na tych kandydatów, którzy wspierają starania działkowców),
ustawy reprywatyzacyjnej, roszczeń
do gruntów rodzinnych ogrodów
działkowych, projektu statutu PZD.
Przyjęto także apel do podkarpackich
mediów o obiektywizm i rzetelność
w prezentowaniu zarówno związku
działkowców, jak i kwestii związanych z nową ustawą. Zaapelowano
także o zaprzestanie jednostronnego
i nieobiektywnego traktowania dział-

kowców przez lokalne media. Coś w
tym jest, bowiem w sali obrad nie
zauważyłem ani jednego przedstawiciela mediów, zaś po zjeździe nie
dostrzegłem również żadnej informacji
o tym zdarzeniu.
Zjazd dononał wyboru nowych
władz okręgowych Polskiego Związku
Działkowców na następną, czteroletnią
kadencję. Nieco zmian personalnych
pojawiło się w sk ładzie zarządu,
natomiast prezydium zarządu pozostało bez zmian. Funkcję prezesa
powierzono ponownie Agnieszce Sycz.
Gratuluję.
Roman Małek
Fot. A. Baranowski

TŁUMY ŚWIĘTOWAŁY
JUBILEUSZ

Koncertowa publiczność.
Kilka tysięcy rzeszowian świętowało wspólnie piąte urodziny
R zeszowsk iego Domu Kultur y.
Impreza zorganizowana z tej okazji,
czyli „Reggae Nad Wisłokiem – 5
lat Rzeszowskiego Domu Kultury”,
odbyła się 14 czerwca 2015 roku na
rzeszowskich bulwarach. Gwiazdami
wieczoru pamiętnego wydarzenia
byli Mesajah z Polski oraz Ghetto
Priest z Wielkiej Brytanii.
Rzeszowski Dom Kultury powstał
1 stycznia 2010 roku na mocy
uchwały Rady Miasta Rzeszowa z
dnia 29 grudnia 2009 roku. W skład
nowej instytucji weszły istniejące
dotychczas osiedlowe domy kultury
oraz placówki kulturalne zlokalizowane w osiedlach przyłączonych.
Dyrektorem Rzeszowskiego Domu
Kultury została Mariola Cieśla,
która do dnia dzisiejszego piastuje powierzone jej stanowisko. W
strukturę instytucji wchodzi aktualnie szesnaście filii z terenu całego
miasta.
W ciągu ostatnich pięciu lat
mieszkańcy Rzeszowa byli świad-

Mesajah

kami rozwoju zróżnicowanej oferty kulturalnej RDK, obejmującej
zajęcia oraz imprezy o charakterze
tanecznym, muzycznym, plastycznym, teatralnym, edukacyjnym i
sportowym. Podopieczni instytucji
byli w tym czasie laureatami wielu
konkursów o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej, a gośćmi organizowanych tu wydarzeń
kulturalnych byli znani i cenieni
artyści, tacy jak: Katarzyna Groniec, Renata Przemyk, Stan Borys,
Marek Piekarczyk, Robert Janowski,
Olga Bończyk, Dariusz Kordek oraz
zespoły Strachy Na Lachy i Oddział
Zamknięty.
„Reggae Nad Wisłok iem” to
impreza wybrana przez mieszkańców Rzeszowa spośród pięciu propozycji w projekcie pn. „Wybierz
imprezę na 5-lecie Rzeszowskiego
Domu Kultury”. Głosowanie odbyło się na Platformie Konsultacyjnej
Mieszkańców Rzeszowa „Dobre
Pomysły”, a jego celem było wyłonienie najbardziej atrakcyjnego i
innowacyjnego wydarzenia kulturalnego, które uświetni jubileusz
R zeszowsk iego Domu Kultur y.
Pomysłodawcą imprezy była Bożena
Kwasnowska-Krok z Rzeszowskiego
Domu Kultury, znana również z
organizacji cyklicznego Festiwalu
Zespołów Muzycznych „Ro©kowa
Noc”.
Główną część imprezy stanowiły
koncerty muzyczne. W pierwszej
kolejności na estradzie zaprezentowali się przedstawiciele sceny reggae
z województwa podkarpackiego:
Reggeneracja, ReggaeGang System, Inity Sounds oraz Jahfahrai.
Nad odpowiednim klimatem całej
imprezy czuwała rzeszowska ekipa
soundsystemowa – Dubtwice &
Roots Digital.

Po występach lokalnych artystów
zaprezentował się legendarny Ghetto
Priest z Wielkiej Brytanii wraz z
polską grupą Positive Thursdays In
Dub. Jako gwiazda wieczoru wystąpił Mesajah – czołowy przedstawiciel
polskiej sceny reggae, któremu towarzyszyli muzycy z zespołu Riddim
Bandits. Artysta odśpiewał swoje
największe przeboje wspólnie z rzeszowską publicznością i podziękował
wszystkim uczestnikom imprezy za
wspaniałe przyjęcie.
Koncertom towarzyszyły tematyczne warsztaty związane z kulturą reggae: warsztaty muzyczne
Dominika Muszyńskiego z rzeszowskiego zespołu Wa-Da-Da,
warsztaty fryzjerskie Studia Tatuażu
Endorfine oraz warsztaty rękodzieła artystycznego przygotowane
przez Rzeszowski Dom Kultury. Na
uczestników czekało ponadto wiele
innych atrakcji, takich
jak: animacje dla dzieci Pracowni
Warsztatów Edukacyjnych Figaro,
mobilna kawiarnia rowerowa Kawy
Rzeszowskiej, Latający Dywan ekipy
Slot Rzeszów, sklep z koszulkami
reggae JahGift, a także strefa siłowni Rzeszowskiego Domu Kultury i
punkt z urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci firmy Quattro.
Dyrektor Rzeszowskiego Domu
Kultury, Mariola Cieśla, podziękowała artystom, uczestnikom oraz
swoim pracownikom za udane
obchody 5-lecia instytucji. W swoim
wystapieniu przypomniała krótką, aczkolwiek niezwykle bogatą
historię RDK, której znakomitym
podsumowaniem okazała się zorganizowana z wielkim rozmachem,
nowatorska impreza plenerowa pod
nazwą „Reggae Nad Wisłokiem – 5
lat Rzeszowskiego Domu Kultury”.
Daniel Czarnota

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA
Z ciekawą inicjatywą wystąpiła
Szkoła Eureka-Nowoczesna Edukacja, mieszcząca się przy ul. Okulickiego 20, zapraszając najmłodsze
klasy SP 25 na zajęcia z pierwszej
pomocy przedlekarskiej, które są
doskonałą formą uzupełnienia
wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

oraz udzielania pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach.
W ramach prowadzonych zajęć
dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności w udzielaniu pomocy przy
podstawowych urazach, jakim
ulegają sami. Są to: krwawienia z
nosa, oparzenia, złamania, krwotoki, utrata przytomności i znajo-

mość telefonu pogotowia. Zajęcia
odbywają się w pomieszczeniach
Eureki lub w sali lekcyjnej macierzystej szkoły. Czas trwania zajęć
to 2 godziny poparte praktycznym
pokazem ratowania na fantomie
i na osobach biorących udział w
zajęciach.
Arel

ECHO RZESZOWA

Spotkania z przeszłością

Nr 07 (235) rok XX lipiec 2015 r.

11

CZY NIEPOTRZEBNE BYŁO ŚWIĘTO 22 LIPCA?

Rusofobia to choroba, która od lat
toczy Polską prawicę. Nie ma ceny,
jaką gotowa jest zapłacić, prawica
aby pokonać Rosję. Na całym świecie
szanuje się wodzów, którzy zwyciężają
kosztem najmniejszych strat swoich
żołnierzy. U nas z religijnymi emocjami obchodzi się rocznicę klęsk
narodowych. Zajęcie terenów polskich
przez Armię Czerwoną 17 września
1939 zadało Polakom niewyobrażalne
cierpienia. Twierdzę to na podstawie
własnych doświadczeń.
Polska zachowała się w wojnie
chlubnie, a Finlandia zgrzeszyła
współpracą z Niemcami. Mimo to
potrafiła ułożyć sobie z Moskwą
stosunki, które w PRL budziły cichą
zazdrość. Spośród wszystkich późniejszych państw bloku socjalistycznego tylko Polska miała realne szanse
uzyskać podobny status, jeśli rząd RP
na uchodźstwie przyjąłby graniczne
decyzje teherańskie oraz stępił demonstracyjne, antyradzieckie ostrze. Brytyjczycy zachęcali premiera Stanisława
Mikołajczyka do tego usilnie, lecz
bezskutecznie. W rozmowach z Winstonem Churchillem i Anthonym Edenem Stalin kilkakrotnie akceptował
warunkowy powrót Mikołajczyka do
Warszawy bez udziału lewicy.
Ze spisanej przez stronę polską
relacji z rozmowy Churchilla z Mikołajczykiem 6 lutego 1944 r., dwa
miesiące po konferencji w Teheranie,
dowiadujemy się, że „Stalin bez wahania odpowiedział na pięć pytań”:
a) Po wojnie Polska będzie wolna i
niepodległa, tak jak Czechosłowacja,
i nie będzie on próbował wpłynąć na
wybór rządu w żadnym z tych krajów.
b) Polska otrzyma gwarancje od
Rosji, jeśli będzie tego wymagała.
c) Polska może liczyć na pomoc
Rosji przy wypędzaniu Niemców.
d) Wszyscy Polacy będą mogli
wyprowadzić się z terenów poprzednio
należących do Polski, a przyznanych
Rosji, to samo dotyczyć powinno
Uk raińców ży jących obecnie na
zachód od linii Curzona.

e) Rządowi polskiemu będzie wolno powrócić do Polski i ustanowić
rząd o szerokiej bazie, który będzie
sprawował administrację na wyzwolonych terytoriach.
Pierwsze zapewnienie Stalina, że
po pokonaniu Niemiec nie myśli o
sowietyzacji Polski, uzyskał już ambasador RP Stanisław Kot w rozmowie ze
Stalinem 14 listopada 1941 r. „- Co do
mnie, osobiście zależy mi na tym, bym
mógł się przyczynić do odbudowania
niepodległego państwa polskiego bez
względu na jego ustrój wewnętrzny - miał wtedy powiedzieć Stalin.
Krystyna Kersten w „Narodzinach
systemu władzy” przypomina jedno z
podobnych, wielokrotnych zapewnień
Stalina: „Utrzymując, że Związek
Radziecki pragnie Polski silnej i niezależnej”, Stalin 2 lutego zapewniał,
że Polska uzyska pełną suwerenność
i niepodległość po spełnieniu wiadomych warunków. Będzie miała status
lepszy niż fiński, w dodatku z gwarancją międzynarodową, której Finlandia
nie miała.
Wiedząc jednak, jak Stalin wywiązał się z uzgodnień jałtańsk ich,
wyprowadzając w pole Churchilla i
Roosevelta, sprawdźmy, na ile realny
i trwały byłby status polskiej finlandyzacji, niezależnie od woli Stalina.
Czyje oczekiwania sąsiadowania z
„Polską przyjazną” wcześniej czy później zamieniłyby się w sąsiedztwo z
Polską zależną? Na jak długo darowałaby nam Moskwa status finlandyzacji?
Przedstawiona tu oferta Stalina dawała
Polsce niebagatelne korzyści.
1. Polska byłaby bez porównania
bardziej niepodległa i suwerenna
niż Polska lubelska. Uniknęlibyśmy
polskiej Jałty, która wprawdzie przewidywała Polsce Mikołajczyka dużą
swobodę ruchów. Na jak długo, nie
wiemy, lecz żadna międzynarodowa
umowa takiej gwarancji nie zna.
Chwyta się po prostu szansę. Wtedy
zresztą takiego tematu trwałości nie
stawiano. Wynegocjowany między
Mikołajczykiem a rządem ZSRR układ

miał otrzymać pieczęć gwarancji międzynarodowej Wielkiej Trójki. Miał
być nawet lepszy niż zawarty przez
Moskwę z Czechosłowacją. Wykluczone, by po tylu zapewnieniach,
deklaracjach, międzysojuszniczych
zobowiązaniach Stalin nie wpuścił
Mikołajczyka do Warszaw y jako
wyłącznego gospodarza, po spełnieniu
przezeń stalinowskich warunków, czyli uznaniu linii Curzona i usunięciu z
rządu demonstracyjnie antyradzieckich polityków.
2. Rząd w Londynie jednak z góry
ofertę Stalina odrzucił. Gdyby postąpił
wówczas inaczej, Polska uniknęłaby
wielu narodowych nieszczęść, jednocześnie powrót Mikołajczyka do Warszawy, lecz tylko w mariażu rozsądku
z dominującą tam lewicą.
3. Nie doszłoby do powstania
PKWN i wszelkich dalszych, związanych z tym komunistycznych kroków.
4. Uniknęlibyśmy powstania warszawskiego, 200 tys. śmiertelnych ofiar
i Warszawy w ruinach.
5. Uniknęlibyśmy wojny domowej,
której ofiarą padło kilkadziesiąt tysięcy Polaków po obu stronach.
6. Nie doszłoby do procesu 16 w
Moskwie. Ci czołowi działacze wnosiliby w Polsce twórczy wkład w bezpieczeństwo i rozwój wyzwolonego kraju.
7. AK nie musiałaby zostać rozwiązana i rozbrojona.
8. Dziesiątki tysięcy akowców
uniknęłoby wywózki do ZSRR.
9. Do kraju wróciłoby 200 tys.
uzbrojonych żołnierzy Andersa i
Maczka. Żołnierze Ludowego Wojska
Polskiego, berlingowcy byliby dodatkowym wsparciem dla Mikołajczyka.
10. Z zachodu wróciłoby nie 20
generałów (jak do PRL), lecz 130
pozostałych na emigracji często w
ubóstwie.
11. Do kraju wróciłyby dziesiątki,
a nawet setki tysięcy cywilów, których
zatrzymał na emigracji niekorzystny
bieg wydarzeń w kraju. Za granicą zaś
często później wegetowali.
12. Co najmniej zminimalizowa-

KLUB PAMIĘCI LUDOBÓJSTWA
WOŁYŃSKIEGO I MAŁOPOLSKI WSCHODNIEJ

PROTESTUJEMY

Ministerstwo Kultury demonstruje swoją
przyjaźń z banderowcami z Łucka i Stanisławowa przed 71. rocznicą wołyńskiego ludobójstwa. Organizatorzy Stadionu Kultury zaprosili
na konferencję „Smart City” z przyjacielską
wizytą przedstawicieli władz miejskich Łucka
i Stanisławowa.
Kim są ci goście? Rada Miejska Łucka na
Wołyniu przyjęła projekt uchwały „O odezwie
do prezydenta Ukrainy w sprawie przywrócenia
historycznej sprawiedliwości i przywrócenia
Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi pośmiertnych tytułów Bohaterów Ukrainy”.
Za uchwałą głosowało 30 radnych. Najwyższy
Sąd Administracyjny stwierdził, że pozbawienie Bandery i Szuchewycza tytułów Bohatera
Ukrainy było legalne. Roman Szuchewycz był
dowódcą Ukraińskiej Powstańczej Armii –
zbrojnego ramienia Organizacji Ukraińskiich
Nacjonalistów – frakcji Bandery. Organizacje
te odpowiedzialne są za ludobójstwo ponad
200 tysięcy Polaków na Kresach Wschodnich

i w Małopolsce Wschodniej.
Mer miasta Iwano-Frankowska (dawny
Stanisławów) domaga się nadania Stepanowi
Banderze tytułu Bohatera Ukrainy oraz oficjalnego uznania przez państwo ukraińskie
bojowników UPA. Mówił o tym 1 stycznia
podczas obchodów 101. rocznicy urodzin
Bandery. W Iwano-Frankowsku odbył się z tej
okazji wiec i uroczysty pochód, w czasie którego minutą ciszy uczczono pamięć Bandery, a
później złożono kwiaty pod jego pomnikiem.
Po zakończeniu wiecu duchowni odmówili
okolicznościową modlitwę. Odczytano odezwę
„Społeczność miasta Iwano-Frankowska nie
będzie usatysfakcjonowana, dopóki prowydnykowi OUN, Stepanowi Banderze, nie zostanie
nadany tytuł Bohatera Ukrainy. Nie będzie
usatysfakcjonowana, dopóki weterani Ukraińskiej Powstańczej Armii nie zostaną uznani
na poziomie państwowym za bojowników o
wolność Ukrainy.
Zdzisław Daraż

RZESZOWSZCZYZNA GRANICĄ UE
INFORMACJE
• „Jeżeli Ukraina, będąca w tragicznej
sytuacji, robi upokarzające gesty wobec
sprzyjającego jej narodu polskiego, to
należy zadać sobie pytanie, co będzie czyniła w sytuacji odzyskania wewnętrznej
stabilizacji. Może się okazać, iż opierając
się na tradycyjnym sojuszu nacjonalistów
ukraińskich z Niemcami w czasie II wojny
światowej, stanie się ona poważnym problemem dla Polski”.
• Wołodymyr Wiatrowycz, szef ukraińskiego IPN i nacjonalistyczny banderowski historyk, w wywiadzie stwierdził,
że zbrodnie wojenne popełniały wszystkie
armie, które brały udział w II wojnie światowej i podkreślał, że miały one charakter
indywidualny. Jego zdaniem polsko-ukraińskie różnice historyczne są „dyskusyjne”.
• Ukraińcy wchodzą do nas drzwiami i
oknami; w 2015 roku rekord – przyjechało
ich 200 tys. – donosi Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej.

• Ogółem wszystkie państwa UE wraz
ze Szwajcarią stracą na wojnie sankcji 100
miliardów euro i około 2 miliony miejsc
pracy. Najbardziej stratne będą Niemcy,
które, jak przytacza „Die Welt”, stracą
27 mld euro oraz 500 tys. miejsc pracy.
Włochy mają stracić 200 tys., a Francja
150 tys. miejsc pracy.
• Jak przypomina ukraińskie „Zierkalo
Niedieli”, premier Bułgarii Tomisław Donczew zapowiadał już, że wystąpi do Unii
Europejskiej o odszkodowanie w wysokości 396 tys. euro za straty, jakie na wojnie
handlowej ponieśli bułgarscy rolnicy.
• „Obecnie ponad 1,3 mln ludzi to
osoby wysiedlone wewnętrznie [w ramach
Ukrainy – red.], przez co jest to obecnie
9. największa populacja świata wysiedlona
wewnątrz własnego kraju, zaś jakieś 890
tys. ludzi uciekło do sąsiednich krajów” –
powiedział zastępca rzecznika Sekretarza
Generalnego ONZ, Farhan Haq.

libyśmy rabunkowe ogałacanie kraju,
indywidualnie bądź zorganizowanie,
przez w yzwalającą Polskę Armię
Czerwoną.
13. Przed skazaniem na więzienie
lub śmierć z wyroków Polski Ludowej
uratowałyby się dziesiątki tysięcy
osób, które trwały w opozycji.
14. Polska skorzystałaby z dobrodziejstw Planu Marshalla. Być może
nawet zostałaby jeszcze uprzywilejowana.
15. Za Kresy, zwane nie bez powodu pogardliwie Pińskimi Błotami, o
przewadze ludności ukraińskiej i białoruskiej czy litewskiej, otrzymalibyśmy dobrze zagospodarowane ziemie
na zachodzie i północy, z 500-kilometrowym dostępem do morza.
16. Zbędna okazałaby się akcja
„Burza”, komplikująca stosunki z
ZSRR. Około 50 tys. rozbrajanych
przez Rosjan na ziemiach wschodnich
akowców trafiło do więzień bądź
łagrów, gdy odmawiali służby w Armii
Berlinga.
Polska to nie Czechosłowacja.
Argumentem, mającym podważyć,
wręcz zdyskwalifikować rozumowanie
o szansach finlandyzacji Polski, był
zaledwie kilkuletni żywot demokracji
parlamentarnej prezydenta Benesa,
który zawarł układ niepodległej Czechosłowacji ze Stalinem. Mikołajczyka
po przejęciu pełni władzy miałoby
spotkać to samo, co Beneśa – rozumują sceptycy.
Argumentacja ta jest nietrafiona.
Lewica czechosłowacka była potęgą.
W wyborach do Narodowego Zgromadzenia Ustawodawczego 26 maja 1946
r. komuniści zdobyli ponad 38 proc.
głosów. Pozostałe głosy rozproszyły
się wśród aż ośmiu partii, w dodatku
z sobą skłóconych. Rządem, wprawdzie koalicyjnym, kierował komunista
Klement Gottwald. Lewicy przypadły
także kluczowe resorty. Partia liczyła
wówczas 1,3 mln członków i to w
kraju o znacznie mniejszej liczbie
ludności niż Polska. Sojusznikiem
komunistów były także lewicowe i

proradzieckie związki zawodowe,
liczące 1,2 mln członków. Co więcej,
konkurencyjni socjaldemokraci – druga największa siła polityczna – mimo
naturalnych z komunistami sprzeczności „w zasadniczych sprawach
popierali komunistów” (Vaclav Husa,
„Historia Czechosłowacji”).
W Polsce nie było mowy o takiej
przewadze komunistów. Odwoływanie
się więc do losu Czechosłowacji Beneśa, to oparte na niewiedzy nieporozumienie. Nastroje, sytuacja wewnętrzna
Polski po wyzwoleniu różniły się
kolosalnie od postawy społeczeństwa
czechosłowackiego. W Czechosłowacji
Stalin miał do dyspozycji Gottwalda.
W Polsce miałby do czynienia z Mikołajczykiem. Różnica przepastna.
Skoro układ ZSRR z Finlandią
przetrwał kilkadziesiąt lat, dlaczego
dla Polski podobne rozwiązanie byłoby nieosiągalne? Finlandia przeszła
krwawą wojnę z Rosją i okrojona
została przez nią terytorialnie. Mimo
że patrzyła na ZSRR podobnie jak Polska Mikołajczyka, umiała wyciągnąć
wnioski zabezpieczające jej integralność terytorialną.
ZdzisławDaraż

TARAS PROCHAŚKO

RZEŹ WOŁYŃSKA BYŁA KONIECZNA
W wywiadzie udzielonym Kurierowi Galicyjskiemu, znany ukraiński pisarz, dziennikarz i
intelektualista stwierdził, że ludobójstwo Wołyńsko-Małopolskie było konieczne do zbudowania
ukraińskiej państwowości. Broni także udziału
Ukraińców w walkach u boku Niemców w SS
Galizien. Odnosząc się do kwestii symboliki
nacjonalistycznej i banderowskiej na Majdanie,
Prochaśko prosił, by zrozumieć, że w latach 40.
XX wieku „zarodek państwa [ukraińskiego], które
nigdy nie istniało, ma nadzieję na powstanie”.
„(…) to były okrutne czasy, ale ludzie marzyli o
swoim państwie. (…) W tamtych czasach dało się
wytłumaczyć różne metody walki” – stwierdził
ukraiński intelektualista, którego zdaniem nie
można osądzać wydarzeń z tego okresu „z punktu
widzenia roku 2015”.
„Teraz możliwa jest budowa państwa bez
mordów na ludności cywilnej, w tamtych czasach
tak nie było” – powiedział Prochaśko. Jednocześnie sugeruje, że w analogicznej sytuacji Polacy
postąpiliby tak samo, jak ówczesne bandy UPA i
wielu Ukraińców: „Gdyby w tamtych czasach było
zagrożenie dla państwa polskiego, to zastosowano

by takie same metody”. Przyznaje też, że sam nie
jest tu „postronnym, chłodnym obserwatorem”.
„Teraz patrzymy na to inaczej i jest to argument
ewolucji poglądów” – powiedział Prochasko.
Ukraińśki intelektualista powiedział też, że
jeden z jego dziadków „musiał pójść do dywizji SS
Galizien, bo jego żona była Polką” i chciał „zabezpieczyć swoją polską rodzinę przed represjami ze
strony Ukraińców”. „Wtedy nikt nie zastanawiał
się, co robi SS na Wschodzie. Porównywano te
doświadczenia z legionami z lat 18–20. Uważano, że jest to formacja ukraińska, która będzie
walczyć z bolszewikami” – stwierdził Prochaśko.
„Nie oceniam tamtych wydarzeń ani na plus, ani
na minus. Rozumiem, że było to złe, że szło się
„nie z tymi”, ale wiele ludzi też szło „nie z tymi” –
z bolszewikami. I też mordowali. Takie były czasy.
Ich się nie gani. Teraz okazuje się, że tylko jedna
strona jest zła? A wiemy, że sowieci popełniali
przestępstwa wszędzie tam, gdzie wchodzili: na
Ukrainie, w Polsce i w Niemczech” – twierdzi
Prochaśko.
Zdzisław Daraż
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MÓJ POWOJENNY
RZESZÓW

Bogusław Kotula
Jedna, taka sobie dziennikarka,
która, jak wieść niesie, ma więcej par
butów niż nieboszczka Causescuszczyno, potrafi szpiczasto i haczykowato prowadzić z politycznymi
wywiadowcami gaduły o niczym.
To cholernie trudne, gdy nad: Wisłą,
Wartą, Odrą, Bugiem i Bałtykiem
tyla dziwnego dzieje się. No, bo to
polskie kobitki nie chcą rodzić dziecisków za pomocą ślubnych mężów.
A ci? Zamiast pić wywar z dyszla,
kombinują coś z proszkami i pigułami. Coś niesamowitego! Nie bardzo
kumam, co w tym słowie siedzi. No,
bo jeśli jest niesamowicie, to jak jest,

Stanisław Kłos

Kontynuując temat zaglądniemy
do następnej łańcuckiej gminy
Markowa. Położona w południowej części powiatu obejmuje trzy
miejscowości. Oprócz niej jest
to Husów i najdalej na południu
położona Tarnawka. Obszar gminy
charakteryzuje się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu. Północna
jego cześć, a więc rejon Markowej to Podgórze Rzeszowskie.
Wyścielona lessami, pofałdowana
wysoczyzna (240-250 m n.p.m),
bezleśna, pokryta łanami pól. Ku
południowi pojawiają się coraz
wyższe pagóry Pogórza Dynowskiego. W okolicach Tarnawki
sięgają wysokości 400 m n.p.m.
Są bardziej wyraziste, strome i w
sporej części zalesione.
Największą wsią jest tu Markowa, położona w dolinie Markówki,
z gęstą zabudową rozciągającą

COŚ NIESAMOWITEGO

gdy odejmiemy cząstkę nie?
Byłem w marcu 1956 roku w
Poznaniu, w 1968 w Gliwicach,
trwałem przez cały stan wojenny
w Nowej Hucie. Prasowe, radiowe
i telewizyjne bzdury o tamtym są
mi zupełnie obce, a że mam jeszcze
po mistrzu kowalskim, Stanisławie
Puchalskim, wspaniałą kłódkę, to
zapinam nią wcale niespieczone
wargi. Dekretowo powinno się
zabronić jakiegokolwiek narzekania
osobnikom po siedemdziesiątce,
a karać mandatami do wysokosci
emerytury, czyli nisko. Przeszłość
to już czasy byłe. Przyszłość? Jeden
Pan Bóg wie, jaka. A teraźniejszość?
To już przecież skleroza.
Śp. Bolesław Prus już bardzo
dawno powiedział dziennikarsko,
że „jeździć na bicyklu, to to samo
co chodzić na nogach, tylko że
dupa siedzi”. Coś niesamowitego!
Komu dzisiaj w głowie jakieś miłosne zalecanki, randki, łzawe listy,
cudowne wpisy do pamiętników,
czy wyczekiwanie pod szkołą na
tę jedyną? Teraz szybko, byle jak,
byle gdzie i to z marszu. Spodnie,

czyli portki zawarly trwały pakt
z kobiecymi nogami. A co z tego
wychodzi? Wystarczy śniadać z
chipsami, chrupkami czy zapiekankami. Latawce, dmuchawce, wiatr...
Raczej odwłokowe dmuchawy.
Ani mi w siwej, czubatej głowie
jakieś prześmiewki! Przedwojenni
odchodzą bez wykazu, ale za to
szybko. Psy wiesza się na PRL-u, a
pilnuje się bud i to na zbiorowym
łańcuchu. Średnia i starsza młodzież,
do tego polska, odbija od rodzinnych
brzegów, nie tylko tych zalesionych,
łąkowych czy wiklinowych. A gdzie
Polska kwiatowa, żytnia, buraczana?
Bardzo wielu tych przedwojennych inaczej rozumie interpretację
powojennych kawałków historycznych. Wolno im. Po kiego ich upominać, namawiać i uczyć? Wyklęty
tak samo celnie i skutecznie strzelał
do tych nieswoich w Świętokrzyskich, koło Włodawy czy na Podkarpaciu. Oczywiście, był wybór. Albo
piwnica urzędów, albo... W szczerym
polu biały krzyż... Coś niesamowitego! Ty i łzy, łzy i ty!
Powroty, powroty, powroty. Co

komu i do domu! Z beczek śmiechu na placu Stalina, z karuzel
na Różance, z kiczek i mitek koło
bożnicy. Sankowy Zweig, narciarska
Kaplitówka, Huculak czy Kopiec
Konfederatow. Kopana ze Stalą i
Maltą, Szturmowcem czy Gwardią.
Celne boksowanie z „Rumunem
go”, „Synu, nie bij ojca”. CCM-kowy
hokej z Wieśkiem Bombą, Tadkiem
Łączem i Ignacem Skoblą. Kiedy to
bylo? Chyba jeszcze za dinozaurów.
W przyszłym roku minie 145 lat
od rozpoczęcia zmagań sportowych
w naszym Rzeszowie. Coś niesamowitego! Tylachna roków! Tych
przedwojennych już nie ma, powojenni na pyluszkach. Żyją synowie
i wnuki tych, co to kopali, rzucali,
biegali. Czy i jak oni pamietają tych
swoich, co to kiedyś byli, nosili ich
na rękach, prowadzili nad Wisłok
i do parku? Czy ja wiem? Warto
przypominać, czy nie warto? Są złe i
dobre pamięci. Czasami bolą, często
frustrują, niekiedy czynią głupim.
Zachowało sie dużo zdjęć, wspomnień, dokumentów. O tamtych, o
tamtym i owym. Nie ma co zerować.
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OD POGÓRZA DO POGÓRZA

się po obu jej stronach. Powstała
około połowy XIV w., zapewne
w miejscu wcześniej osady. Zasiedlona została przez osadników
sprowadzonych gdzieś z Niemiec.
W źródłach historycznych po
raz pierwszy pojawia się w 1384
r. Stanowiła własność Pileckich,
panów na Łańcucie. Wieś to ciekawa, o bogatej przeszłości i mniej
interesującej przyszłości. Można
ją poznać odwiedzając Muzeum
Wsi Markowa. Mały, oryginalny
skansen położony na wzniesieniu,
składający się z kilku budynków
mieszkalnych i gospodarczych.
Najważniejszym obiektem jest
stara zagroda z wyjątkowej urody
kmiecą chałupą z 1874 r. z autentycznym urządzeniem wnętrza z
przełomu XIX i XX w. sprawiającym wrażenie zamieszkałego
domu. Ponadto jest tu stajnia, stodoła, spichlerzyk, wiatrak i chata
biedniacka ze stajenką.
To osobliwe muzeum zostało
otwarte w 1985 r. Podobnych
chałup, jak ta w skansenie, we
wsi można jeszcze trochę spotkać.
W jego pobliżu, przy drodze,
stoi pomnik poświęcony pamięci
rodziny Ulmów, zamordowanych
przez Niemców za ukry wanie
Żydów. W centrum wsi wznosi
się kościół parafialny, neogotycki,
zbudowany w latach 1904-1910.
Jego wnętrze zdobi interesująca

polichromia z 1973 r., malowana
przez Stanisława Jakubczyka,
malarza w pewnym sensie socrealisty.
Wieś Husów położona nad
rzeczką Husówką, w dolinie i na
okalających ją wzgórzach. Najwyższe z nich, zwane Patria, liczy
418 m. Pełno tu sadów i ogrodów.
Husów, podobnie jak Markowa,
założony został w drugiej połowie XIV w. i zasiedlony przez
osadników niemieckich. We wsi
zachowały się pozostałości zespołu
podworskiego z resztkami parku
krajobrazowego. Sam dwór dawno
zniszczał. Na skraju parku znajduje
się źródło doskonałej wody mineralnej. Ciekawostką jest zabytkowa

chałupa Raka, pisarza gminnego
i ludowego poety (1830-1910),
pochodząca prawdopodobnie jeszcze z XVIII w. To taka mini izba
poświęcona jego pamięci. W
kompleksie leśnym, rozciągającym
się na wschodnich obrzeżach wsi,
znajduje się rezerwat przyrody
„Husówka”. Ochronie podlega
naturalne stanowisko kłokoczki
południowej, krzewu podlegającego ochronie.
Na koniec pozostała nam Tarnawka, wieś położona w głębokiej
dolinie potoku o tej samej nazwie
w otoczeniu wzgórz. Wzmiankowana pod koniec XV w., należała
do posiadłości Pileckich z Łańcuta.
W przeciwieństwo do poprzednich

R zeszów dobr ym, powojennym
sportem stał. Co on dawał? Pomińmy jednostronność symboli. Nic nie
da głupie machanie ręką, ani to, że
ktoś może w grobie przewracać się.
Ulice pępkowego Rzeszowa zaczęły
znosić tych z Rudek, Bud i Staromieścia. Zakochani w brzegach Wisłoka
zaczęli całować się. Mietek Fornal
„Mieciara”, bywalec „Mostowej”,
„Słowiańskiej” i „Zacisza” umarł,
gdy zakłódkowali te dwie pierwsze.
Kaszuba cyjował na Jędrzejowicza,
„Spójnia” odgrywała się w parku,
Stara Droga łączyła się w zadumie przy rękach wzniesionych ku
wierności. Do ulicy Sienkiewicza
zlatywała schodkowa kładka, przy
której Niewidomy Cichosz grał na
skrzypcach bez strun. Coś niesamowitego! Jak on grał!
Ani mi w zelowanych mesztach
tęsknić za tamtym. Znikły dziewczęta z tamtej Paniagi, Olszynek, wisłokowych plaż. Nikt nie storpedował
krypy admirała Nitki. On gdzieś w
tej swojej wodzie jest. Odeszły na
górkę nie tylko pnioki i krzoki. Ptoki na całe szczęście jeszcze latają, ale
czy uwiją swoje gniazda na stałe? Ci
odlatują, ci zostają... Dużo nas zostanie, bo tylko stąd do wieczności.

zasiedlona była, przynajmniej w
części, przez Rusinów, których
po ostatniej wojnie wysiedlono.
Była tu stara, drewniana cerkiew i nowa murowana. Stara
została spalona, nową, pochodzącą z lat 30.XX w., przebudowano na kościół. Zachował jednak
podobieństwo świątyni obrządku
wschodniego.
W otoczeniu tejże wsi rozciągają się rozległe kompleksy leśne
o bardzo urozmaiconym drzewostanie, pełne wertepów i uroczysk. Na samym południowym
skraju mamy uroczysko Okrążek
ze źródliskami rzeczki Chmielniczanki. W dolinie znajdują się
dwa kompleksy śródleśnych stawów, doskonałych, zarybionych
akwenów wędkarskich. Zakątek to
niezwykle uroczy.

Malownicze okolice Tarnawki. Fot. S. Kłos.

NOWOMOWA

TROLL INTERNETOWY NA ZGLISZCZACH

Haratać w gałę – kopać amatorsko balon kopany, ale nie jakoś
tak pastwiskowo, lecz na najwyższym państwowym poziomie i na
prawdziwym stadionie bez kretowisk, kałuż oraz hołoty boiskowej
za płotem. Ulubiona rozrywka
byłego premiera Najjaśniejszej,
obecnie unijnego prezydenta,
Donalda Tuska. Do haratania
zapraszał ministrów, parlamentarzystów i innych dygnitarzy, którzy
jako tako potrafili ustać w pionie
uzbrojeni w piłkarskie buty i takoweż gacie. Nawet poseł Kalisz to
potrafił, pomimo mało piłkarskich
gabarytów i groźby wywołania
trzęsienia ziemi przy upadku.
Ponoć czasem przypominało to
słownikową harataninę, czyli bezładną bójkę, szarpaninę. Ale to z
pewnością tuskowa opozycja takie
głupoty opowiadała. Twierdzono
również, że trafienie w premierową
nogę zamiast w balon groziło polityczną dyskwalifikacją. Natomiast

udana asysta przy premierowskim
golu mogła otwierać drogę awansu.
Mało prawdopodobne, ale skoro w
greckiej budżetówce przysługuje
dodatek 420 euro za mycie rąk w
pracy i aż 600 za niespóźnianie się
do niej? A przecież to ponoć europejska kolebka cywilizacji.
Mordziate polactwo – coś, co
według wielu trolli internetowych
występuje masowo między Bugiem
a Odrą i Nysą. Nie za bardzo udało
mi się to pojęcie zdefiniować, ale
już na pierwszy rzut oka widać,
że chodzi o ubliżanie rodakom.
Polactwo pisane małą literą ubliża
podwójnie. Brzmi jak partactwo,
dziwactwo. W dodatku za mało
autorowi było mordy, to stworzył
sobie negaty wny przymiotnik
mordziaty. Ale jeśli ma się do
czynienia z debilnym burakiem
internetowym, to czegóż dobrego
można spodziewać się?
Troll internetowy – czyli ten,
który zajmuje się trollowaniem.

Całą dobę dyspozycyjny. Potrafi
zdezorganizować każde miejsce
dyskusyjne w sieci poprzez swoje
antyspołeczne zachowania, ośmieszanie i obrażanie wszystkich.
Takie patologiczne chuligaństwo
internetowe nie ma nic wspólnego
z przyzwoitym dyskursem. Dlatego
nie bez powodu nazewnicze źródło
ma w paskudnym pierwowzorze
z mitologii skandynawskiej. Troll
bowiem, to w wierzeniach skandynawskich ludów przypominający człowieka brzydki, złośliwy,
wyrządzający ludziom szkody,
chciwy stwór, czasem porastający runem leśnym. I takie często
zakompleksione, niedouczone, niewidoczne, buraczane stworzenie,
schowane za anonimowym hasłem
ubliża w Internecie komu tylko się
da. Potrafi przyssać się do każdego,
kto da mu się sprowokować do
jakiejś polemiki. Tajemnicą poliszynela jest zatrudnianie ich do
internetowego gnębienia i obrzuca-

nia błotem, czy oblewania pomyjami, politycznych przeciwników,
zwłaszcza w kampaniach wyborczych. Jeśli na tym ma polegać
demokratyczna walka wyborcza, to
ja już wolę świat mitów, w którym
wszystko jest właściwie poukładane i ponazywane. Tu kreatura,
odczłowieczone indywiduum i
chamskie metody nie nazywają się
demokracją.
Zgliszcza i ruiny – to nasz
ukochany kraj według prezydenta
elekta, Andrzeja Dudy, postrzegany poprzez dudowy ogląd polskiej
rzeczywistości. Chodzę po Rzeszowie, chodzę sobie po polskich
miastach oraz wsiach i nijak tych
zgliszcz czy ruin nie znajduję. No,
może jedynie w zamkach Krzyżtopór i Odrzykoń. A przecież
powinienem co krok oglądać pogorzeliska i rumowiska. Zburzone
kościoły, wypalone szkoły, ziejące
przerażającą pustką osiedla w gruzach, wyjące na pustkowiu ludz-

kim bezdomne psy. Obraz nędzy
i rozpaczy. A tu nic z tych rzeczy!
Myślałem zatem, że elekt użył
jakiejś przenośni i chodziło mu o
stan ducha ludu pracującego miast
i wsi. Też nic podobnego! Ludzie
najczęściej zadowoleni i przyjaźni.
Jeśli ktoś narzeka, to na pewno
nie na swoją psychiczną ruinę na
pogorzelisku uczuć narodowych, a
raczej na kiepską emeryturę, cholerną starość i łupanie w krzyżu.
Niezmiernie ciekaw jestem jak, po
objęciu prezydentury, elekt będzie
tym zgliszczom i ruinom przywracał dudowy blask i splendor, bo z
pewnością już zdołał je zinwentaryzować. Wtajemniczeni upierają
się, że uczyni to poprzez budowę
w każdej miejscowości pomnika
zamachnięcia smoleńskiego, a w
większych jeszcze dodatkowo po
pomniku Lecha Kaczyńskiego,
jako prezydenta tysiąclecia.
Roman Małek
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ZDARZENIA I WSPOMNIENIA

MOJA PRZYGODA Z „BANDOSKĄ”

Po 4-letniej okupacji niemieckiej w zapyziałym Rzeszowie, do
którego zjeżdżali się różni ludzie
ze wschodu i z zachodu, zaczynało
coś dziać się.
Inicjatorem i organizatorem
tanecznych zainteresowań rzeszowskiej, powojennej młodzieży była
Bożena Niżańska, która przyjechała do naszego miasta z Warszawy.
Zainteresował ją Rzeszów, ludzie
i tutejszy folk lor. Energicznie
zabrała się do pracy, kompletując
przy Wojewodzkim Domu Kultury zespół taneczny, który później
przybrał nazwę „Bandoska”. Miałem szczęście osobiście uczestniczyć w pierwszym jego wydaniu.
Pani Bożena była niemal naszą
rówieśniczką, ale miała dobre
przygotowanie i potrafiła zapanować nad młodzieńczym żywiołem. Ukończyła szkołę baletową.
Znakomicie to wykorzystywała w
zajęciach z naszym zespołem. Ćwiczyliśmy przede wszystkim tańce
ludowe rzeszowskie i podkarpackie, były też i radzieckie.
Do zespołu wprowadził mnie
przyjaciel, Kaziu Kwiatkowski.
Powiedział, że jest tam wspaniała
atmosfera, ładne i zgrabne dziewczyny, nie mówiąc już o samej
pani Bożenie, która była wyjątkowo urodziwą kobietą. Właśnie ta
dobra atmosfera sprawiła, że ja,
intensywnie trenujący w tym czasie
kolarstwo i narciarstwo, potraktowałem taniec jako uzupełnienie
ciężkiego i mozolnego treningu.
Któż wówczas tu tańczył? Ludmiła
Pitruszka, Ewa Sidak, Irma Tułaczko, Iga Tyruś, Maria Balawender,
Anna Czernicka, Alicja Horyn,
Janina Wojturska, Helena Szczygłówna, Krystyna Koszula, Ala
Rzeczkowska, Stanisława Edgens,
Teresa Mazurek, Elżbieta Santo,
Roma Nycek. No i z chłopskiej
generacji oprócz mnie pamiętam:
wspomnianego Kazka Kwiatkow-

skiego, Jerzego Dobrzynieckiego, Jasia Żaka, Frania Wociczka,
Waldka Acedańskiego, Frania
Litwina, Tadeusza Zająca, Aleksandra Mroczkowskiego, Stanisława
Admuchowskiego (tańczył później
w „Mazowszu”), Bolesława Pezdana, Marka Zielińskiego.
Nauka tańca rozpoczęła się od
prawidłowego chodzenia. Zaniedbania tu były duże, chociażby ze
względu na ciężki okres okupacji.
Zatem sylwetka wyprostowana,
nogi w kolanach także, w dodatku
stawiane do przodu, a nie ciągnięte
za sobą. Stopy należało stawiać
na zewnątrz, a nie jak kaczka do
wewnątrz. Żle stawiane fatalnie
działają na kręgosłup. Z tym spotkałem się już wcześniej, w harcerstwie. W moich czasach harcerze
maszerowali radośnie i niczym
wojsko, pomimo że była powojenna
bieda. Gdy patrzę na dzisiejszych,
to ich marsz przypomina raczej
drogę do obozu pracy przymusowej. Dla narciarza biegowego prawidłowe chodzenie też miało znaczenie. Wiele wysiłku kosztowało
nas opanowanie właściwej pozycji
tanecznej, pozycji rąk w tańcu
klasycznym, własciwego wyrazu
artystycznego, zachowania na scenie, czy opanowanie podstawowych
kroków nowych tańców. Rytmika
spędzała nam sen z oczu. Niełatwo
było zadowolić panią Bożenę. Ale
wyuczone wówczas nawyki dawały
później profity towarzyskie. Dobry
tancerz zawsze jest w towarzyskiej
cenie. Do dziś!
Cóż takiego atrakcyjnego było
jeszcze w zespole, oprócz rzeczywistej nauki tańca i towarzyskiego obycia? Przede wszystkim
możliwość obcowania i bliższego
kontaktu z dziewczynami. Dlatego
skutkiem ubocznym działalności
zespołu tanecznego były także
związki małżeńskie tancerzy. Takie
zawarli moi taneczni koledzy:

Romana Maj i Karol
Stryjnik, Maria Wolsad i Leszek Romank iewicz, Kr ysia
Drozdowska i Leszek
Wójtowicz czy Ania
Czechnicka i Zdzisław Czarnecki.
Rozpocz y na liśmy tańczenie przy
a kompania mencie
fortepianu lub akordeonu. Z cz asem
pojawiła się orkiestra
wojskowa i wówczas
zespół wychodził z
siebie, aby jak najlepiej wypaść. Mieliśmy także swoich
Pierwszy zespół Bożeny Niżańskiej, późniejszej
i nd y w idu a l i s t ów,
za których robili w
zacji opery „Halka”. Niezapomniaduecie Ewa Sidak i
Kaziu Kwiatkowski w kujawiaku ne były też wyjazdy samochodem
Wieniawskiego, czy Ludmiła Pie- ciężarowym na imprezy agitacyjne,
truszka z Jasiem Żakiem. Zaś za związane z referendum 3 x tak.
W 1968 roku dokooptowano
solistę robił Jurek Wolczyński.
Występy w terenie, chociażby z do zespołu choreografa, panią
jakichś okazji zakładowych, wią- Leokadię Magdziarz i od tego czazały się z niezapmnianymi graty- su powstaje nowa nazwa zespołu
fikacjami w postaci poczęstunków „Bandoska”. Nazwa ta wywodzi
ze strony organizatorów. Czy ktoś się od najmitów do sezonowych
dzisiaj jest w stanie pojąć smak pie- prac rolnych, zwanych bandosami.
czonych na blasze proziaków wzbo- Jest 20 czerwca 2015 r. W Wojegacanych marmoladą albo masłem? wódzkim Domu Kultury obchoA po żywiołowych tańcach smak dzono uroczyście jubileusz 65-lecie
wody sodowej z saturatora za 30 działalności Zespołu, połączony z
gr czystej i złotówkę z sokiem odsłonięciem tablicy pamiątkowej
prawdziwym? Jeszcze dziś wspomi- i nadaniem imienia Bożeny Niżańnam otrzymywaną wówczas przez skiej sali baletowej. Zostałem na tę
tancerzy oranżadę w krachlowych uroczystość również zaproszony.
butelkach, bądź zamykanych dru- Dyrektor WDK, Marek Jastrzębski,
przywitał gości życząc miłego spocianymi nasadkami z gumką.
Pani Bożena opracowała cho- tkania. Przekazał także skierowane
reografię do „Królowej śniegu” i na jego ręce pisemne pozdrowienia
„Czerwonego Kapturka”. Prezen- od tancerza, Kazimierza Kwiattowaliśmy to z okazji Święta Pieśni kowskiego, członka pierwszego
i Tańca Ziemi Rzeszowskiej, Dni zespołu, dla wszystkich obecnych
Sportu i Dnia Dziecka, zarówno na i tych członków, których imiona i
stadionie, jak i w sali ówczesnego nazwiska zapamiętał z pierwszego
Waltera. Był też udział choreogra- jego składu: Ludmiły Pietruszki,
ficzny naszego zespołu w insceni- Ewy Sidak, Karola Stryjnika i

„Bandoski”
Zbigniewa Gibały, czyli mnie. No,
łezka zakręciła się w oku. Dziękujemy Ci Kaziu za pamięć, chociaż
było nas znacznie więcej.
W uroczystym koncercie jubileuszowym wystąpił, a jakżeby
inaczej, Zespół Pieśni i Tańca Bandoska, a konkretnie jego zespoły:
dziecięcy, reprezentacyjny, seniorski, absolwencki oraz kapela i grupa wokalna. Spektakl opracowała
Małgorzata Hołowińska. Choreografię: Roman Malkiewicz, Karol
Mrzygłód, Nina Wojturska, Daniel
Nawrocki. Aranżacja muzyczna:
Kazimierz Bober, Stanisław Brocki,
Michał Stefanik. Przygotowanie
wokalne: Krzysztof Uścisłowski,
Kamil Niemiec. Scenografię Jadwiga Orzechowska. Przez scenę w
ciągu dwóch godzin przewinęło się
łącznie ponad 120 artystów. Było
co pooglądać, czego posłuchać i
trochę powspominać. Teraz dorodni tancerze z tancerkami w pięknych strojach, przy dobrej muzyce,
w znakomitej scenerii. Nie to, co za
moich, nieco siermiężnych, powojennych czasów.
Zbigniew Gibała

TANKUJ
STACJA BENZYNOWA
UL. LUBELSKA
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JACEK KRZYSZTOF NOWAK

POZOSTAWIĆ PO SOBIE ŚWIAT NIECO LEPSZYM

Jacek Krzysztof Nowak jest
animatorem kultury, witrażystą i
grafikiem komputerowym. Urodził
się w Krakowie w 1953 r. Kraków,
jako miasto muzeów i zabytków,
odcisnął silne piętno na jego
zainteresowaniach i działalności.
Dziadkowie i mama przekazali mu
miłość do tradycji, piękna i ludzi.
Dziadek, Józef Leszczyc Dokowski, był rotmistrzem w 8. Pułku
Ułanów.
Od najmłodszych lat związany
był z harcerstwem. Wspólnie z bratem bliźniakiem, Markiem (zmarł
w 2006 r.), organizował obozy
harcerskie i wyprawy w Tatry. Stąd
sztuka podhalańska i ludzie gór
zajmują jedno z ważnych miejsc w
jego fascynacjach.
Od 1975 r. pracuje w rzeszowskim Biurze Wystaw Artystycznych, gdzie opiekuje się zbiorami
sztuki, projektowaniem (plakaty,
albumy, znaki graficzne), opracow y wa niem komputerow y m
wszystkich wydawnictw, a także
przygotowaniem i opieką nad
stroną internetową biura. W 1990
r. zorganizował przy BWA pierwszą galerię sprzedaży dzieł sztuki
współczesnej i kierował nią przez
18 lat.
W latach 1981-1991 z żoną
Ewą Jezienicką-Nowak wyjeżdżał
do Norwegii i tam organizował
wspólne wystawy. Żona pokazywa-

ła szkło artystyczne, on akwarele.
Tam zdobywał pierwsze doświadczenia wystawiennicze, gdyż całość
organizacji wystawy (aranżacja,
montaż, plakat, katalog) należała
do nich. Tam też poznał zasady
i zasadność działania stowarzyszenia, zrzeszjącego artystów i
sympatyków sztuki (Kunstforening-Stange, Norge).
Od ponad 20 lat wspólnie z
żoną projektuje i wykonuje witraże. Ich prace można oglądać w
kościołach w: Boguchwale, Bratkowicach, Racławówce, w rzeszowskiej katedrze (3 okna). Od 2005
r. organizuje i jest komisarzem
Między narodow ych Plenerów
Malarskich w Boguchwale. Plenery
te mają w programie spotkania z
muzykami i koncerty w ramach
„Wieczoru Muzyki i Plastyki”.
Prace z plenerów eksponowane są
m.in. w: Galerii Sztuki w Zakopanem, Centrum Rzeźby Polskiej w
Orońsku, w rzeszowskim BWA.
W czasie plenerów organizowane
są także warsztaty artystyczne
dla dzieci i młodzieży z zakresu
malarstwa i grafiki.
Z Jerzym Gancarzem w 2008
r. założyli Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.
Po śmierci J. Gancarza (2009)
został prezesem towarzystwa.
Celem Towarzystwa jest promowanie artystów z Podkarpacia i

popularyzowanie ich twórczości.
W ciągu tylko sześciu lat Towarzystwo zorganizowało 95 wystaw
artystów z regionu podkarpackiego
pod hasłem „Firmowe spotkania
ze sztuką”. Wystawy i spotkania
te organizowane są w różnych
firmach, w Rzeszowie w Elektromontażu, w Cefarmie i mają na
celu przybliżenie sztuki zarówno
ludziom biznesu jak i pracownikom firmy.
W latach 2010-2015, wspólnie
z krytykami i historykami sztuki,
zdołał zrealizować piękną rzecz
– wydać cztery tomy albumu pt.
Sztuka Podkarpacia. Wydawnictwo to jest najpełniejszym przeglądem dorobku artystycznego środowiska naszego regionu. Zawiera
biogramy i szkice krytyczne artystów oraz barwne reprodukcje ich
dzieł. Z jego inicjatywy powstaje
zbiór dzieł, który w przyszłości stanowić będzie Galerię Podkarpackiej Zachęty Sztuk Pięknych. Jako
prezes z powodzeniem integruje
środowisko artystyczne, skupione
wokół działań na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w
Rzeszowie. Co roku współorganizuje wielką aukcję charytatywną
„Artyści Dzieciom”. Zebrane środki zasilają fundację, wspierającą
potrzebujące i chore dzieci.
Jest współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia

SPORTOWE PUZZLE

ODMULĄ ZALEW?
Zniknęły już z zalewu rzeszowskiego białe żagle. Po zalewie nie da się
swobodnie pływać, nawet motorówką.
Zalew powstał w 1971 roku. Rzeszowianie pamiętają funkcjonujące na
zalewie liczne baseny kąpielowe, po
których nie pozostały nawet jakieś

resztki. Krakowski gospodarz obiektu
zapewnia, że odmulanie rozpocznie
2016 roku. To już któraś kolejna
obietnica. Może tym razem zostanie
zrealizowana i na zalewie znów pojawią się białe żagle i kajaki.
Zdzisław Daraż

NASZA WODA TO CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ !

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18
sekretariat: 17 85 36 728, fax: 17 85 09 658 centrala: 17 85 09 600
pogotowie 994, 17 85 35 539 (całodobowo)

OFERUJE:

www.mpwik.rzeszow.pl

■ PODŁĄCZENIA WOD-KAN
■ USŁUGI PROJEKTOWE
■ SERWIS POMP FLYGT
■ USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM
■ BADANIA LABORATORYJNE WODY
■ BADANIA LABORATORYJNE ŚCIEKÓW
■ USŁUGI GEODEZYJNE

Nasze laboratorium ścieków
posiada certyfikat akredytacji PCA

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2009, Diament Forbesa,
Zielony Laur 2009, Złota Setka „Nowin”

Ochrony i Rewitalizacji Dziedzictwa
Kultury Narodowej i
Działalności Charytatywnej przy parafii pod wezwaniem
św. Stanisława bp. w
Boguchwale. Stara
się łączyć historię
z teraźniejszością.
Odkrywa zapomniane dzieła i organizuje
wystawy prac artystów nież y jąc ych.
Dok u ment uje je
obszernymi katalogami. Jest pomysłodawcą i realizatorem
wystaw z cyklu „Byli
wśród nas”, poświęconych nieżyjącym
artystom z Podkarpacia.
Jego życiowa maksyma brzmi: Pozostawić po sobie świat nieco lepszym i
mieć świadomość, że choćby jedna
istota ludzka odetchnie lżej dzięki
temu, że my istnieliśmy na tym
świecie (Emerson).
A jego plany? Wydać piąty tom
albumu „Sztuki podkarpackiej”,
poświęcony artystom, którzy już
odeszli. I po drugie znaleźć siedzibę dla Towarzystwa, w której
znalazłaby swoje miejsce kolekcja
sztuki współczesnej Podkarpacia.

Jacek Nowak
Wyrazami uznania dla jego
działalności są m.in.: nominacja
(2010 r.) przez prezydenta miasta Rzeszowa do nagrody prof.
Aleksandra Gieysztora Fundacji
Kronenberga za kulturotwórcze
dokonania, nagroda marszałka
województwa podkarpackiego
(2013 r.) za szczególne osiągnięcia
w twórczości artystycznej oraz
za upowszechnianie i ochronę
kultury.
Józef Kanik

HISTORIA
SPORTU ŻUŻLOWEGO

CZ. X

Uruchomiony w hamowni
silnik miał dostateczną moc
i obroty, ale przy nawet przy
krótkiej pracy pod obciążeniem niektóre elementy silnika
wysiadały. Usuwano je systematycznie. Pierwszy silnik
dostał nazwę FIS-1 od pierwszych liter konstruktorów oraz
nazwy klubu (Fedko, Iżewski,
Stal 1 egzemplarz pierwszy).
30 kwietnia 1954 rok, to
data pierwszej próby jazdy
na torze żużlowym Ogniwa
w Rzeszowie. Próbę wykonał
Tadeusz Fedko. Silnik, wbudoStal Rzeszów. Od lewej: Christiani, Fedko, Jankowski,
wany w przystosowaną ramę,
Bistroń, Iżewski i Różański.
spisał się bardzo dobrze, ale
nie była to jednak próba w
pełni zadawalająca, ze względu na niekompletny Sparta Łódź, Stal Świętochłowice, Kolejarz
motocykl. Następną próbę silnika, na wypoży- Ostrów Wlkp., Włókniarz Częstochowa oraz
czonej ramie exelsiora jappa, wykonał I-ligowy Stal Gorzów Wlkp. W rozgrywkach II ligowych
zawodnik Polonii Bydgoszcz, przebywający rzeszowska Stal swoje pierwsze trzy mecze
na urlopie w Rzeszowie, Eugeniusz Nazimek. przegrywa minimalnie: ze Stalą Świętochłowice
Efektem jego rożnych prób na torze żużlowym 26: 28, ze Spartą Łódź 25,5 : 27,5 i Górnikiem
były słowa „chodzi jak oryginalny japp”. To były Rybnik 26: 28. Najlepszym zawodnikiem Stali
słowa, które utworzyły w Rzeszowie perspekty- w rozgrywkach drugoligowych był Eugeniusz
wę produkcji motocykla żużlowego i rozwoju tej Nazimek. Pod koniec sezonu Stal gromi Stal
Gorzów 36: 28, wygrywa z Włókniarzem
dyscypliny sportowej w Polsce.
Tak się właśnie stało. Oficjalną próbę silnika Częstochowa a w listopadzie w towarzyskim
FIS w oryginalnej ramie motocykla żużlowego meczu z drużynowym wicemistrzem Polski,
przeprowadził w 1954 roku Edward Kup- Kolejarzem Rawicz, wygrywa 34: 20.
Sezon ten był pierwszym rokiem startów
czyński, ówczesny wicemistrz Polski. Próba
żużlowców
Stali Rzeszów w II lidze, a do
odbyła się przed zawodami o mistrzostwo I
ligi pomiedzy Spartą Wrocław a Budowlany- młodych zawodników debiutujących w drużymi Warszawa, na stadionie Ogniwa Rzeszów. nie zaliczyć można: Stanisława Różańskiego,
Pobity zostal rekord toru. Po udanych próbach Andrzeja Kielara i Janusza Kościelaka.
Bardzo dobre w ynik i w rozgr y wkach
z silnikami FIS dalej ścigano się w oficjalnych
zawodach na motocyklach przystosowanych, ligowych uzyskuje E. Nazimek, który zostanatomiast w meczach towarzyskich jeżdżono je powołany do reprezentowania Polski w
na rzeszowskich silnikach, ponieważ nie było meczu ze Szwecją. Mecz przegrany. Polskę,
oprócz Nazimka, reprezentowali: Włodziw tym czasie ligi.
W meczach towarzyskich rzeszowska Stal mierz Szwendrowski, Marian Kajzer, Andrzej
była nie do pokonania. W tym sezonie żużlo- Krzesiński, Zbigniew Raniszewski, Florian
wym z Polonii Bydgoszcz do Rzeszowa wraca Kapała, Rajmund Świtała. W1956 r. powołano
Eugeniusz Nazimek. Zostaje zawodnikiem Stali przy Polskim Związku Motorowym Główną
i jednocześnie jej trenerem. Stal zasila też Wła- Komisję Żużlową, która opracowała nowy
dysław Bistroń, przychodzący z Kolejarza Jaro- regulamin rozgrywek i podzieliła drużyny na
sław. Na zakończenie sezonu Górnik Czeladź ligi. Stal walczy do końca sezonu o awans do
jest organizatorem Indywidualnych Mistrzostw I ligi. W decydującym meczu o mistrzostwo II
Polski na motocyklach przystosowanych do jaz- ligi i awans do grona najlepszych przegrywa z
dy na torze żużlowym. W dwunastu biegach w Ostrovią Ostrów Wlkp.23: 31. W sezonie 1956
czteroosobowych startach wicemistrzem Polski zespół Stali reprezentowali: Eugeniusz Nazimek,
został Romuald Iżewski, II wicemistrzem Józef Janusz Kościelak, Albin Tomczyszyn, Władysław Bistroń, Tadeusz Fedko, Andrzej Kielar.
Chrystiani a V miejsce zajął Tadeusz Fedko.
W 1955 r. utworzono II ligę żużlową. W lidze Sekcja posiadała 4 motocykle FIS produkowane
tej znalazły się: Stal Rzeszów, Górnik Rybnik, już seryjnie w WSK.
Ryszard Lechforowicz

ECHO RZESZOWA

Nr 07 (235) rok XX lipiec 2015 r.

POWIEDZIELI

Największym skarbem Rzeszowa są ludzie. Dobrała się grupa,
którą czasem porównuję do drużyny Górskiego. Poza tym, gdy
przychodzi do nas inwestor, to
wyznaję zasadę, że on ma rację a
nie urzędnicy. Dążę do załatwiania sprawy tak, by przedsiębiorca
realizował projekt.
prezydent Tadeusz Ferenc
Mamy w strukturach młodych,
zdolnych ludzi. Trzeba ich tylko
zauważyć i zaprosić do kierowania partią.
Elżbieta Łukacijowska

Mam wrażenie, że wyniki
wyborów i aktualne sondaże
świadczą, że stajesz się ofiarą
cynicznych polityków i bierzesz
udział w owczym pędzie. Bo liczyli (i się nie przeliczyli), że jesteś
wkurzony i masz pamięć rybki
pamiętającej jedynie ostatnie
okrążenie w akwarium.
Waldemar Kumor
Nieprzygotowani do niedzielnej
homilii księża są nieuczciwi, bo
kradną ludziom czas, który ci
przeznaczyli na to, by posilić się
Słowem Bożym.
ks. prof. Wiesław Przyczyna
PO to już nie jest partia seksowna, to już nie jest partia,
która kojarzy się z „wyzwalaniem
energii Polaków”. Przyczyniły
się do tego nie tylko zegarki czy
pistolety byłych ministrów, rozmowy na cmentarzach, drogie
wina i zbanalizowane już talerze
ośmiorniczek. Przyczyniło się
nieprzekonujące rządzenie i coraz
mniej wyraziści liderzy.
Katarzyna Kolęda-Zaleska
Mam nadzieję, że ten przetarg
nie zostanie sfinalizowany przed
wyborami parlamentarnymi. Jeśli
jest czysty, niech go obecny rząd
zostawi do podpisu następnej
ekipie. (Na śmigłowce)
europoseł Tomasz Poręba
Niezależnie czy ludzie czytają
te akta w Internecie, czy nie,
wytworzyła się atmosfera, która
zaleje rząd poczuciem demoralizacji, oderwania jego polityki
od rzeczywistości. Demoralizacji
sprzyja to, że nie było poważnych
sankcji po aferze podsłuchowej,
również wobec podejrzanych.
Wytworzyło się poczucie bezkarności.
politolog Aleksander Smolar

ZEZEM NA WPROST

Wciąż myślimy o budowie
w Rzeszowie jednoszynowej,
nadziemnej kolejki, planujemy
budowę kolejnych dróg, dzięki
którym będzie łatwiej przejechać
przez Rzeszów. Chodzi o budowę
domknięcia południowego, czyli
od węzła w Kielanówce przez
Zwięczycę, Drabiniankę, Białą.
z-ca prezydenta
Marek Ustrobiński
Komitety obywatelskie w kampanii wyborczej często posługują
się hasłami odpartyjnienia lokalnych instytucji, a po wygranych
wyborach robią dokładnie to
samo, co partie na szczeblu centralnym.
ekspert Grażyna Kopińska
Jest kompetentny, pracowity i
ma plan rozwoju miasta. Można
mu pozazdrościć skuteczności i
energii. Mimo 75 lat pracuje do
późnego uwieczora. Nie lubi tracić
czasu, irytuje go puste gadanie.
Jacek Bystrzycki o T. Ferencu
Nadciągają rządy mocnych
ludzi, odrobina autorytaryzmu,
szczypta nacjonalizmu z dodatkiem kołtunerii. Zaczynamy
zmierzać w stronę przeciwną niż
Europa..
Tomasz Lis
Afera taśmowa pokazała
cynizm polityków w podejściu do
spraw państwowych.
wicepremier
Tomasz Siemoniak
Przestępcy, cwaniacy i niedbaluchy, niestety, lepiej niż sędziowie
i prokuratorzy znają ułomności i
szczeliny ochrony prawnej. Bywa,
że to ze smakiem eksploatują.
prof. Ewa Łętowska
Polacy nawet na Marsie urządziliby sobie jakieś powstanie i
tworzyli by partie polityczne.
pisarz Andrzej Stasiuk
Państwo jest w stanie sponiewierać emerytkę, która ukradła
batonik w supermarkecie, lub
wsadzić do więzienia niepełnosprawnego umysłowo złodziejaszka. Ale wobec silniejszego przeciwnika rejteruje. Udowadniając
prawdziwość przysłowia z XVI
wieku, mówiącego iż: Prawo jest
jak pajęczyna. Bąk się przebije a
na muchę wina”.
Maciej Miłosz
Wybrał Marian Ważny

No i mamy dwa zajerąbiste, jak mawiają małolaty,
problemy z natury swej polemiczne, zatem biez nikakich nadające się do politycznego darcia mordy aż do
utraty wydolności gardzieli i cierpliwości tych, którzy
zachowali jeszcze zdroworozsądkowy ogląd rzeczywistości. Przecież partyjny pomyślunek sprowadza
się w większości właśnie do tworzenia problemu
tam, gdzie go nie ma i z tego, co jest jedynie jego
miernym erzacem. Cóż my aktualnie widzim, proszę
wycieczki, oprócz znoszenia przez rząd radosnego
jaja z powodu zmagazynowania u nas kilkudziesięciu
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Drugą kwestią jest ogłoszone przez prezydenta
Komorowskiego referendum. Naród ma w nim
określić, co myśli o: wprowadzeniu JOW-ów (nie
mylić z jobami), finansowaniu partii politycznych
z budżetu państwa oraz jednoznacznym tłumaczeniu prawnych niejasności fiskalnych na korzyść
podatnika. Nie będę pisał, co myślę o tych trzech
referendalnych pytaniach. Szkoda zdrowia. A i mój
komputer robiący za maszynę do pisania mógłby
doznać jakiegoś niesprawiedliwego dlań uszczerbku
na swoim technicznym zdrowiu. O wiele ciekawsza
jest cała polityczna otoczka z tym związana. Wpierw,
gdy blado dla kandydata PO na prezydenta wypadła
I tura wyborów, referendum zostało zapowiedziane
i od razu zbluzgane przez prawych i sprawiedliwych, jako zwykła hucpa wyborcza. Ba, nawet w
czasie senackiej debaty wszyscy senatorowie tej opcji
wyniośle poszli pewnie na piwo, na znak protestu
referendalnego właśnie. Wiadomo, z jakim skutkiem.
Aż tu nagle na pisowskich władców spłynęło
jakieś oświecenie polityczne i zapragnęli dopisać
do uchwalonego już, paskudnego dlań uprzednio,
referendum swoje trzy grosze, czyli: obniżenie wieku
emerytalnego, sprawę edukacji szkolnej sześciolatków
oraz zakaz prywatyzacji lasów państwowych. To, jak
to jest? Chcą referendum, czy nie chcą? Przecież to
przypomina panienkę, która przebiera nóżętami, bo

W POLITYCE
JAK W MAGLU
amerykańskich czołgów, które tak nas obronią przed
czymkolwiek, jak Amerykanie demokrację w: Iraku,
Afganistanie, Państwie Islamskim, Libii i parunastu
innych krajów tak niezależnych, jak niezależna jest
premier Beata od Prezesa I Ogromnego.
Pierwszym problemem była propozycja przygarnięcia pod nasz bogoojczyźniany dach coś ze 150
rodzin chrześcijańskich uchodźców z ogarniętej
zrewoltowaną awanturą dżihadystów części krajów
arabskich od Libii po Irak, a zwłaszcza z samozwańczego Państwa Islamskiego. W tym terrorystycznym
świecie, przypominającym apokaliptyczne wizje,
dzieją się rzeczy straszne. Ale ja mam proste pytanie.
Kto doprowadził do tak drastycznej destabilizacji
w owych krajach arabskich? Kto stworzył warunki
do pojawienia się Bin Ladena, Al Kaidy i Państwa
Islamskiego? Kto zbrojnie obalił sprawne struktury
władzy w dzisiejszych krajach rozpierduchy, chaosu
i terroru? Chcąc obalić Assada wspierano, nie tylko
finansowano i politycznie, dżihadystów, jako demokratyczną opozycję, a ci dziś szarogęszą się oraz mordują nie tylko na dużych obszarach Syrii i Iraku. W
Libii zaś nie wiadomo, który z kilku niby rządów jest
ważny, bo wszystkie nawzajem wyrzynają się. Czy
to jest ta demokracja, o którą chodziło? Mówienie o
tym w jakikolwiek przychylny sposób jest zwykłym
malowaniem trupa.
Uciekającym, nie tylko przed religijnymi rzeziami,
nieszczęśnikom arabskim należy się pomocna dłoń.
Trzeba wyławiać ich z Morza Śródziemnego, nakarmić, wyleczyć a później pakować na statki i ciupasem
dostarczać tym, którzy zdestabilizowali kruchy ład
w tym arabskim świecie. Każdy bowiem powinien
ponosić konsekwencje swoich politycznych i militarnych gier, zwłaszcza tych bezsensownych. Nas chyba
na wyręczanie ich nie stać. Zatem i cała polityczna
zabawa z tym związana, nie ma żadnego sensu. No,
chyba że ktoś zechce zafundować Wielkiemu Bratu
luksus wyręczania go, niechaj czyni to, ale wyłącznie
za własne pieniądze.

chciałaby, ale boi się. Wszyscy spece od prawa konstytucyjnego zgodnie twierdzą, że do uchwalonej już
treści wrześniowego referendum nie można dopisać
nawet przecinka. Jedynie przypisowski prof. Muszyński jest odmiennego zdania, ale ponoć on zawsze
jest po ichniej partyjnej linii, na bazie i w ramach.
Objeżdżająca dudowe zgliszcza i ruiny, czyli nasz
kraj, kandydatka na prezesowskiego premiera, Beata
Szydło, tłumaczy klasie robotniczej, inteligencji pracującej i wahającemu się chłopstwu, że uchwalone
pytania referendalne niczego nie pchają do przodu, a
nadają się do tego wyłącznie te, które ona proponuje
dopisać. Tak samo myśli poseł Mularczyk, chociaż
w jego przypadku sam fakt myślenia już jest zjawiskiem wyjątkowym, niczym urodzone niedawno na
podlaskich piaskach dwugłowe cielę. Chociaż mnie
wydaje się, że te sprawy będą pchać państwową
nawę, ale nie do przodu, a bardziej na nowe boczne tory. Tymbardziej, że nie słyszałem o tym, aby
którykolwiek powojenny rząd zamierzał prywatyzować lasy.państwowe, a sześciolatkowie dotychczas
siedzieli wyłącznie na lodach, u babci pod spódnicą
i w piaskownicach. A z tym wiekiem emerytalnym
poszedłbym dalej. Przecież na emeryturę można iść
zaraz po ożenku i szlus!
Tylko jedno referendum w Polsce udało się.
Pozostałe, łącznie z regionalnymi, naród olał. To
wrześniowe czeka podobny los. Nie ma u nas takiej
tradycji jak w Szwajcarii i jeszcze długo nie będzie.
Zaś pani Szydło, jeśli gustuje w referendach, może
skrzyknąć odpowiednią ilość posłów i wystąpić o
uchwalenie nowego. A może by tak zorganizować
referendum w sprawie uchwalania referendum? Nie
od rzeczy byłoby też, aby każdy dopisywał sobie
pytania, jakie mu podobają się. Na przykład, w którą
stronę mieszać herbatę. Ale najpełniejszą demokrację
osiąbnęlibyśmy, gdyby do referendum każdy szedł ze
swoimi pytaniami. Jestem za a nawet przeciw!
Roman Małek

BLOKADY ANTYALKOHOLOWE
DLA SKAZANYCH KIEROWCÓW?

Ważą się losy nowych przepisów. Przeciwdziałać zjawisku pijaństwa na drodze ma

sprzyjać specjalna blokada.
Obowiązkowe blokady antyalkoholowe dla kierowców ska-

zanych za prowadzenie w stanie
nietrzeźwości, a także specjalne
adnotacje w prawach jazdy,
informujące o ograniczeniu
ich uprawnień – to tylko część
z zapisów, które mają znaleźć się w nowym „Prawie o
ruchu drogowym”. Nad rządowym projektem pracują właśnie
posłowie.
Sprawca tragedii w Kamieniu
Pomorskim skazany na 12,5
roku więzienia za śmierć sześciu
osób. Wypadek w Kamieniu
Pomorskim to jedna z najtragiczniejszych katastrof drogowych ostatnich lat, spowodowanych przez pijanego kierowcę.
Mateusz S. wjechał po pijanemu
w grupę osób. Sześć z nich zginęło na miejscu. Sąd skazał go
na 12,5 roku więzienia. To ta

historia sprawiła, że zaczął się
zmieniać stosunek Polaków do
nietrzeźwych kierowców.
Przeciwdzia łać zjaw isku
pijaństwa na drodze ma sprzyjać specjalna blokada. Żeby uruchomić silnik, kierowca musi
„dmuchnąć”. Jeśli będzie nietrzeźwy, samochód nie odpali.
Właśnie takie urządzenia w
swoich samochodach już wkrótce, być może, będą musieli
założyć wszyscy, którzy zostali
skazani za jazdę w stanie nietrzeźwym. – Każda propozycja,
która ma poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach, jest
warta rozważenia – podkreśla
mł. ins. Marek Konkolewski
z Biura Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji.
Koszt takiego urządzenia to

kilka tysięcy złotych. Kto powinien za to zapłacić? Kierowcy
nie mają wątpliwości. Pytani
przez TVP Info wskazują na
skazanych. Do tego dojść ma
też koszt wymiany prawa jazdy.
W nowym dokumencie znaleźć
ma się bowiem informacja o
ograniczonym prawie prowadzenia tylko takich pojazdów,
które mają alkoblokadę. Ograniczenie ma być wydawane na
trzy lata.
Tu możesz zwrócić się o pomoc:
* Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień, Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17,
tel. 17 85 81 181, 17 86 240 18.
* Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 17,
tel. 17 861 17 44.

Materiał sponsorowany ze środków miejskich na przeciwdziałnie alkoholizmowi
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Z ŁAWECZKI NAD WISŁOKIEM
kasolubnego lekarza od mniejszych braci. Całą noc leżała
wtulona w moje ramiona, odeszła
nad ranem. Zdążyliśmy się z nią
pożegnać... Cóż, ona była tylko
jedną z maluczkich, za którą
szły duże pieniądze. Ja straciłam
wiernego, czworonożnego przyjaciela, weterynarz zyskał bez
skrupułów dużą sumę pieniędzy.
***

Siedzę i płaczę. Parę dni temu
odeszła moja kotka Kubusia.
Wesoła, diabelnie inteligentna,
zdrowa, 7-letnia persica. Uwielbiana przez domowników i obce
osoby. I raptem przyczołgała się
do bramki po kilku godzinach
nieobecności. Bardzo osłabiona, jakaś nieobecna, ale nasza.
Biorę taksówkę i nocą jadę do
najbliższej lecznicy. Po śmierci
Kubusi dowiedziałam się, że

Często spotykam się z opinią, co tam kot, co tam pies,
przecież to tylko zwierzę. Czym
się przejmować, jak nie ten,
to inny. Rozumiem, że ktoś, u
kogo uczucia wyższe nie rozwinęły się na tyle, by móc spełnić
treść zwrotu ecce homo, może
odczuwać zdziwienie, że inny
człowiek przywiązał się do towarzysza codziennych trosk, ale, na
szczęście, większość z nas przebrnęła przez słownik wyrazów
trudnych, w tym przez hasła

MALUTCY I WIELCY

owa lecznica ma bardzo złą opinię, ale wtedy nie wiedziałam o
tym. Pooglądano, powąchano jej
pyszczek, zmierzono temperaturę
i stwierdzono silne podtrucie.
Kroplówka jedna, druga – kwota
prawie 200 zł.
Żadnych badań pod kątem
trucizny w żołądku kotki. Zlecono cod zienne k roplówk i,
obserwacje. Stan był raz lepszy,
znowu gorszy, do tego objawiły
się symptomy neurologiczne. O, miała wylew – usłyszałam
podczas kolejnej wizyty. Dalej
kroplówka. Kubusia na krótko
odzyskiwała swoją przytłumioną
radość. Tuliła się do nas, mruczała. Pieniądze szły codziennie
jak woda, ale co tam, zdrowie
czworonożnego członka rodziny najważniejsze. Zaczęła źle
widzieć, zataczała się. Szanowny
pan doktor stwierdził kolejny
wylew. Wzmocnione kroplówki.
Żadnych badań!
Trzynastego dnia kategorycznie zażądałam badań. Stan
poważny. Dwa razy dziennie kroplówka, co bardzo ją osłabiało,
nikła w oczach, nie było widać
poprawy... Wizyty domowe, o
których pisano w reklamie nie
wchodziły w rachubę, bo, jak
twierdził pan weterynarz, on ze
sobą nie wozi apteki. Nie zawiozłam jej następnego dnia, nie
chciałam jej męczyć i patrzeć na
pozbawionego człowieczeństwa

czasopismo mieszkańców.

oznaczone literką, E jak na przykład, empatia. Ninko, ogromnie
Ci współczuję, znam uczucie po
stracie najlepszego przyjaciela.
Ja, na szczęście, miałem dobrego
lekarza weterynarii, młodą, pełną zapału i tej właśnie empatii,
która sama zaoferowała pomoc w
godzinach nocnych, o ile zajdzie
taka potrzeba.
Spośród panteonu świętych
najwyżej cenię sobie św. Franciszka, dla którego bracia mniejsi
byli tak samo ważni, jak ludzie.
Nic, oprócz czasu, nie ukoi bólu
po stracie bliskiej istoty, ale i tak
w pamięci naszej pozostaną te
radosne chwile, które spędzaliśmy ze sobą, my i oni, a właściwie my. To właśnie poprzez
stosunek do zwierząt określa się
nasze człowieczeństwo. Czytając
Twe słowa, ciśnie mi się na usta
jedynie to, że jeśli to prawda o
tym obracaniu się w grobie, to i
św. Franciszek z Asyżu i niejaki
Hipokrates, osiągnęli właśnie
moc turbiny elektrowni wodnej
w Solinie.
PS. Zajrzałem właśnie do
przepisów regulujących zasady
związane z leczeniem zwierząt i
nie ma tam ani słowa o tym, że
trzeba być mądrym i uczciwym.
Przykro mi, trafiłaś właśnie
na takiego, a dana lecznica ma
faktycznie najgorszą opinię w
Rzeszowie. Przykro mi...
Nina Opic + Yetyss Kezungg
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POLICJAŁKI
RUTYNOWO
WYLEGITYMOWANA
Policjanci z Rzeszowa rutynowo
wylegitymowali i zatrzymali kobietę,
która chodziła po klatkach schodowych bloków przy ulicy Krzyżanowskiego. Funkcjonariusze ustalili, że
kradła w mieszkaniach, podając się
za pracownicę Narodowego Funduszu
Zdrowia. Kilka miesięcy wcześniej
takie rabunki były zgłoszone też
przez mieszkańców z ulicy Chrobrego. Zatrzymana 43-letnia mieszkanka
Łodzi była poszukiwana przez tamtejszych policjantów właśnie w związku
z takimi przestępstwami. Łupem jej i
wspólników padły pieniądze i biżuteria o wartości kilkunastu tysięcy złotych. Ustalane są tropy, by pochwycić
również jej wspólników.

MIEDZIANE ŁUPY
Odcinali zasilanie transformatorów, kradli miedziane uzwojenia
i spieniężali je w punktach skupu
złomu. Ograbili też cmentarze w:
Pysznicy, Jastkowicach, Przędzelu i
Racławicach. Grasowali na terenie
czterech powiatów. Pochwycili ich
stalowowolscy policjanci i postawili

im siedemnaście zarzutów. Łączne
straty spowodowane przez tych przestępców szacowane są na grubo ponad
100 tysięcy złotych. Spośród czwórki
owych złodziei trzech zatrzymanych
mężczyzn to recydywiści. Grozi im
kara nawet do 8 lat pozbawienia
wolności.

CIĄGLE GROŹNE
Policjanci zabezpieczyli znalezioną
pod ławką na osiedlu przy ulicy Grunwaldzkiej w Przemyślu głowicę amunicji artyleryjskiej, pochodzącą z okresu
II wojny światowej. Następnie niewybuch zabrali i unieszkodliwili saperzy
z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich
w Rzeszowie. Przemyscy policjanci zaś
nadal apelują, aby nie dotykać, ani nie
przenosić znalezionych przypadkowo
militariów, natomiast należy natychmiast o takich faktach powiadamiać
policję. Obszar miasta i powiatu
przemyskiego ma bogatą historię militarną. Takie niewybuchowe znaleziska
często się zatem zdarzają. Należy być
ostrożnym.

ZAGUBIONY
WŚRÓD JAGÓD
Lubaczowscy policjanci, wspierani
przez strażaków i funkcjonariuszy

Straży Granicznej, w niecałe trzy
godziny od zgłoszenia odnaleźli
70-letniego mieszkańca gminy Horyniec Zdrój, który poszedł do lasu zbierać jagody. Zagubił się w kompleksie
leśnym pomiędzy Nowym Brusnem a
Łówczą. Tak pochłonęła go zbieracza
pasja, że ani się spostrzegł, gdy stracił orientację w terenie. Na szczęście
został odnaleziony, otrzymał też od
razu medyczne wsparcie i wrócił do
domu.

MUNDURIADA
Puchary i okolicznościowe medale
trafiły do rąk uczestników Munduriady podczas tegorocznych Dni
Jasła. Rywalizowało sześć drużyn –
uczniowie z klas o profilu mundurowym szkół ponadgimnazjalnych oraz
przedstawiciele służb mundurowych
z powiatu jasielskiego. Imprezę zorganizowali działacze regionalni Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
IPA z Jasła. Zwyciężyli zawodnicy
reprezentujący Straż Miejską w Jaśle,
drugie miejsce zajęli przedstawiciele
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, a
trzecie reprezentanci Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
46

Komitet polityczny koalicjanta na zasłużonych wczasach pod gruszą, po znojnych trudach politykowania ku chwale ojczyzny. Grusza wprawdzie wycięta, bo uschła, ale za to jakie urokliwe krzaki w tle!

MĄDROŚCI
Moda przemija, ale styl pozostaje.
Coco Chanel
Wierność to przerwa między skokami w bok.
A. Moravia
Niewykluczone, że Pan Bóg wkrótce będzie
mógł liczyć tylko na ateistów.
J. Watt
Jak się dobrze obieca, to nawet realizować nie
trzeba.
M. Czubaszek
Wśród czarnych owiec, to ta biała jest czarna.
B. Shaw
Statystycznie udowodniono, że na jedną nieszczęśliwą starą pannę przypada przynajmniej
jeden szczęśliwy mężczyzna.
F. Sinatra
Wielu powstało z gliny, z której trudno coś
sensownego ulepić.
E. Wauch
Kobieta jest jak cebula. Najpierw ją rozbierasz, a później płaczesz.
M. Twain
Nasi biskupi mają rodowód proboszczowsko-feudalnej pychy.
prof. Z. Mokołajko
Zebrał Rom

KRZYŻÓWKA
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Poziomo: 3/ imię Kurka,
nowego siatkarza Asseco
Resovii, 7/ piłkarski rzut
rożny, 8/ cenny budynek, np.
zamek Lubomirskich, 9/ zielona na stadionie, 10/ stolica
Cypru, 11/ manna dla dzieci,
14/ hałas, rozgardiasz, 15/
Andrzej Kowal dla siatkarzy, 16/ siedziba prezydenta
miasta.
Pionowo: 1/ Franciszek, autor „Tamtego Rzeszowa”, 2/
kapłan jerozolimski, brał udział w procesie Jezusa, 3/ ryba w
zalewie, 4/ np. tasiemce, nicienie, 5/ żyletka, 6/ WSK Rzeszów,
11/ czuwa nad stanem oświaty, 12/ szmer, 13/ mebel kuchenny.
Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych
pod adresem redakcji. Z tej krzyżówki wystarczy podać hasła
zawierające literę Ł. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z
poprzedniego numeru nagrodę otrzymuje Bolesław Płodzień
z Rzeszowa.
Emilian Chyła
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